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SAMMENFATNING AV UNDERSØKELSEN 
Sommeren 2012 ble det utført arkeologisk frigivningsundersøkelse på gården Beim i Hafslo, 
Luster kommune, Sogn og Fjordane, i forbindelse med utbygging av et boligfelt. I forkant av 
denne var det utført registreringsundersøkelse av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2011. 
Registreringsundersøkelsen påviste kokegroper, fossile dyrkingslag og mulige bosetningsspor 
fra bronsealder og eldre jernalder (Hellesøe 2011).  

Det er ikke foretatt moderne arkeologiske undersøkelser i Hafslo tidligere, men det har trolig 
vært en rik bosetning i området i eldre jernalder, basert på tidligere registrerte og 
dokumenterte graver og gårdsanlegg. Resultatene fra frigivningsundersøkelsen ble dermed 
viktige for å utvide kunnskapen om lokal jordbruksbosetning i bronse- og jernalder, og 
aktiviteter knyttet til bosetning. De registrerte kokegropene ville også kunne bidra til 
diskusjonen om kokegroper kan tolkes som offerplasser i forbindelse med førkristen kult, 
tilbake til tidlig jernalder og bronsealder. 

Frigivningsundersøkelsen avdekket 53 strukturer og 9 dyrkingsprofiler. 28 av strukturene ble 
avskrevet som fyllskifter, mens 25 ble undersøkt og dokumentert. Blant disse var det 
kokegroper, ildsteder, mulige stolper og groplignende strukturer. Tre av dyrkingsprofilene 
ble valgt ut for nærmere undersøkelser, og prøver for makrofossil- og pollenanalyser ble tatt 
ut. Fire profiler og 12 strukturer ble radiologisk datert. Dateringene fra undersøkelsen 
spenner fra senneolitikum til eldre jernalder, med en tydelig hovedperiode for dyrking, og 
bruk av kokegroper, i overgangen eldre/yngre bronsealder og yngre bronsealder. Det ble 
ikke funnet spor etter bosetning i undersøkelsen. Derimot indikerer strukturer som knyttes 
til aktivitet i bosetningsområder, at det ligger en i nærheten.  

 

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Bakgrunnen for den gjennomførte frigivningsundesøkelsen var reguleringsplan for bygging 
av boligfelt ved Beheim 2, Beim gnr. 149, bnr. 1 og 97. 

Reguleringsplan for området ble varslet 09.09.10. Kulturavdelingen i Sogn og Fjordane 
fylkeskommune vurderte sannsynligheten for automatisk fredede kulturminner innenfor 
planområdet som stor. I henhold til kulturminnelovens §9 varslet de behov for registrering 
av planområdet per brev av 25.10.10.  

Registreringsundersøkelse i planområdet ble gjennomført av arkeologene Hege Brekke 
Hellesøe og Åsne Tungesvik Helleve ved Sogn og Fjordane fylkeskommune i perioden 
06.06.11-16.06.11. Rapport fra undesøkelsen var ferdigstilt 30.09.2011 (Hellesøe 2011).  

Tre lokaliteter med automatisk fredede kulturminner ble påvist ved 
registreringsundersøkelsen, Askeladden id. nr. 147049, 147051 og 147052, hhv. lokalitet 1,2 
og 3. På lokalitet 1 ble det påvist kokegroper, groper, mulige stolpehull og fossile dyrkingslag. 
På lokalitet 2 ble det påvist fossilt dyrkingslag og en kokegrop og på lokalitet 3 en 
kokegrop/ildsted, fossilt dyrkingslag og en grøft. Dateringer fra registreringen viste aktivitet 
fra bronsealder og eldre jernalder. 
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Sogn og Fjordane fylkeskommune sendte søknad om dispensasjon fra Lov om Kulturminne § 
8.4. ledd per brev til Riksantikvaren og Universitetsmuseet i Bergen den 02.02.11. 
Universitetsmuseet i Bergen sluttet seg til fylkeskommunens tilrådning om dispensasjon, i 
brev av 09.02.12., med forutsetning at arkeologisk frigivningsundersøkelse ble utført. 

Arkeologisk frigivningsundersøkelse ble gjennomført i perioden 30.07.12-31.08.12 av 
personal ved Universitetsmuseet i Bergen, seksjon for ytre kulturminner (SFYK).  Deltagere 
fra Universitetsmuseet var: Søren Diinhoff, prosjektleder, Birgit Fylling, feltleder, Kevin 
Wooldridge , feltleder (GIS) Cecilia Falkendal, feltassistent. 

Resultater fra frigivningsundersøkelsen blir presentert og redegjort for i denne rapporten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er 
markert med rødt (ill: K. Wooldridge). 
Kart fra: http://www.norgeskart.no 

 

http://www.norgeskart.no/
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OMRÅDEBESKRIVELSE  

Topografi 
Planområdet ligger i en sørvendt skråning vest for Hafslo sentrum, nord og vest for Beim 
gård og øst for byggefeltet Beheim 1. Det avgrenses av vei og boligfelt mot syd, vest og 
nordover. Nordligste del avgrenses av en sti i forlengelse av Klokkesteinvegen og en 
steingard. I øst fortsetter skrånende gressmarker og jorder som skilles av bytegarder. 
Planområdet består av fulldyrket beitemark. I nord skjærer en bekk inn i området fra øst og 
renner nedover mot sydøst (figur 1 og 2).  

Det tre lokalitetene ligger i flatere områder av det generelt skrånende terrenget. Lok. 1 
omfatter et område i nordre del på 8695m2 og består av flatere terrasser i over- og 
underkant av øvre del av en skråning. Lok. 2 er ca. 1530m2 og ligger i sydvestre hjørnet av 
planområdet. Det avgrenses av Bakkingavegen i syd, og nedre del av Beheim 1 i vest og nord. 
Det strekker seg et noe flatere parti skrått fra nordvestre del av lokaliteten og mot sydøst. 
Utover dette skråner det jevnt mot syd, mot Hafslovatnet. Lok. 3 ligger på en flate lengst 
sydøst i planområdet, syd for lok. 1 og øst for lok. 2, og omfatter 497m2 (figur 2 og 3). 

 

Figur 2: Gården Beim med planområdet utmerket (Ill: K. Wooldridge). 
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Kulturhistorisk bakgrunn 
Det har ikke vært gjennomført mange moderne arkeologiske undersøkelser i Luster 
kommune og området rundt Hafslo. Men det er fra tidligere registrert mange og rike funn fra 
jernalderen. Det nærmest registrert til planområdet, i området rundt Beim gnr. 149, er tre 
hauger som ble gravd ut på 1960-tallet (Bergen Museum-Arkeologisk tilvekst). 

Haug 1 var 17 meter i tverrmål og en meter høy. Det ble ikke funnet noen grav i haugen, 
men en kleberbolle i en kokegrop (søyde) (B12087). Haug 2 var 15x1,4 meter. En rikt utstyrt 
branngrav fra yngre romertid med gullberlokk, ringnål av bronse, leirkrukke, skrin og 
hoggjern (B11538). Haug 3 var 16x1,6 meter og inneholdt en brent kvinnegrav fra jernalder, 
med spinnehjul og 2 vevlodd (B11539). Ved Hafslo Prestegård, Hafslo gnr 145/1 er det 
funnet en tom hellekiste og en bautastein. I en haug, som trolig har ligget på samme gård, er 
det funnet sverd, to spyd, en gryte og en sølje. Plasseringen av funnet er imidlertid usikker 
og det har ikke B-nummer (funn-nummer). Det er også registrert en mannsgrav fra yngre 
jernalder med et enegga sverd, skrin og en pil (B5119) 

Ellers er det kjent flere forhistoriske graver fra eldre jernalder i Hafslo området. I 1907 ble 
det f.eks. gravd ut en røys med tre graver fra eldre jernalder, 15 meter i tverrmål og 2 meter 
høy (Fett 2001, ID 6427). I en hellekiste lå grav 1 (B6110 I) med pil, kniv, ravperle, glassperle 
og leirkrukke. I en annen hellekiste ble det funnet en rik kvinne grav (B6110 II) med 4 
bronsespenner, ringspenne, sølvhekter, 115 glassperler, kniv og nøkkel. Den siste av de tre 
var en branngrav med en leirkrukke plassert i en kiste av 6 heller. I krukken lå en beinkam, 
beinnål, leirkrukke og brente ben.  I fjellområdet nord for Hafslo sentrum ligger det flere 
forhistoriske støler (id146552). På Mo finnes et gårdsanlegg fra jernalder/middelalder (id 
15798), og skålgroper (id25505 og id 35872). 

På begynnelsen av 1960-tallet gravde Egil Bakka ut et gårdsanlegg, Modvo, fra eldre 
jernalder i Hafslo (id35877). Gården er lokalisert ca. fira kilometer nordøst for Beheim, i 
høyden ved vannskillet mellom indre og ytre Hafslo. På gården ble det funnet tre 
gravhauger. To av disse lå i nærhet til gårdstunet og ble gravd ut i en nødgraving i 1960. 
Under utgravingen ble det avdekket et 40 meter langt, og ti meter bredt hus, hvor tre faser 
kunne utskilles (Bakka 1993). 
 
Med utgangspunkt i spannformede leirkar funnet på plassen, er dateringsrammen for 
bosetningen på Modvo satt til 300/350-500 e.Kr., med mulighet for at det kan strekke seg 
inn i det 6.århundre. I tillegg til en mengde ulike kar, ble det funnet jernredskaper, som bl.a. 
kniver og eggredskap (ljå?), kroker, beslag, tener, nøkler og låser. Det ble funnet smykker, 
drakttilbehør og andre gjenstander, som en romersk sølvmynt, glass og spillebrikker. 
Tekstilredskaper og gjenstander knyttet til smiing og metallsmelting ble også funnet 
(Kristoffersen 1993). De to utgravde haugene inneholdt tre begravelser. Haug 1 lå ca. 50 
meter fra boplassen. Den var 14,50m i tverrmål og fra 0,5-1m høy. Den inneholdt to graver, 
foret med stein og dekket med heller. Grav 1,(B11431), var fra folkevandringstid og 
inneholdt trolig to individ. Denne var anlagt etter grav 2. Grav 2, (B11430), var fra 
overgangen romertid/folkevandringstid og ble tolket som en rik mannsgrav. Haug 2 
(B11433,11434), lå ved huset og var 20m i tverrmål og 1 ½ m høy. Dette var en branngrav, 
dekket med en røys, datert til 300/350-450 e.Kr., sen romertid/folkevandringstid (Straume 
1993). Modvo er det enste utgravde gårdsanlegget fra eldre jernalder i Hafslo.  
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Av nyere tids kulturminner kan nevnes en steingard langs eiendomsgrensen mellom 149/18 
og 149/1 i nordøstre del av planområdet, med fortsettelse noe lenger syd. Det står også en 
liten steingard/mur i nedre kant av lok. 1, i sydvestre del. Dette er trolig en konstruksjon for 
å holde jord på plass. I sydøstre del av lok. 1, ligger en stor rydningsrøys inne i en treklynge. 
Noen meter lenger sør, på vestsiden av bekken, ligger en annen stor rydningsrøys som 
angivelig er anlagt på grunnmuren til en utløe (Hellesøe 2011). I nordenden av planområdet 
fortsetter en sti fra enden av Klokkesteinvegen, og langs denne står en 1,5m høy og 70cm 
bred mur et stykke østover.  

 

UNDERSØKELSEN  

Problemstillinger 
Luster kommune er et område hvor det er foretatt få morderne arkeologiske undersøkelser, 
men som tydelig har hatt en rik og tett bosetning i forhistorien. Kultursporene som 
registreringen påviste ved gården Beim, sammen med tidligere undersøkte og registrerte 
kulturminner, vitner om bosetning og dyrking fra eldre bronsealder og inn i jernalderen. 
Funnene fra registreringsundersøkelsen i 2011, er trolig spor etter aktivitet i utkanten av et 
bosetningsområde og tilhørende åkermarker. Arkeologiske og botaniske undersøkelser av de 
påviste dyrkingslag vil kunne bidra med kunnskap om lokal jordbruksbosetning, og 
aktiviteter rundt bosetningen i bronse- og jernalder. Dette er resultater som også har 
betydning i et regionalt perspektiv, for komparative analyser. Dateringer av kokegroper fra 
lok. 1 kan bidra til diskusjonen om hvorvidt kokegroper kan tolkes som sakrale førkristne 
offerplasser tilbake til tidlig jernalder og bronsealder.   

Metode og forløp 
På bakgrunn av registreringsrapporten var det i utgangspunktet planlagt å åpne fire felt på 
lok. 1. Basert på topografiske trekk ble det i tillegg åpnet et mindre felt (felt 4) på toppen av 
en kolle ovenfor felt 2, lengst nordøst i område. En sjakt (felt 5) ble åpnet på tvers på en 
nord-syd gående forsenkning mellom felt 6 og 2 for å se eventuell utstrekning av dyrkingslag, 
og en liten sjakt (1a) rett syd for felt 1 (figur 3 og 4). På lok. 2 ble det åpnet et langt felt (felt 
8) for å avdekke dyrkingsprofil og en struktur dokumentert i registreringen. For å vurdere 
utbredelse av dyrkingslag, ble det også lagt fire sjakter ut fra felt 8, mot vest, nord og øst 
(hhv. felt 9,10,11,12). Lok. 3 lå i den flateste delen av planområdet. Her var det registrert en 
kokegrop (230-390 e.Kr.) og en grøft. Sett sammen med beliggenhet, ble området vurdert 
som det mest aktuelle stedet for spor etter eventuell bosetning. Det ble åpnet ett felt som 
dekket lokaliteten, utenom et par meter mot vest som ble satt igjen for å skåne bekken og 
bytegarden (figur 3). 

Alle felt ble maskinelt avdekket. Ved avdekking ble all matjord fjernet ned til undergrunnen, 
som deretter ble renset frem manuelt med krafser. Metoden avdekker nedgravinger i 
undergrunnen, som for eksempel kokegroper, stolpehull og ildanlegg i forbindelse med 
bosetning fra sen steinalder og jernalder, samt groper av ulik karakter (graver, avfallsgroper 
etc.).   

 



8 

 

 

Figur 3: Planområdet med lokaliteter og alle åpnede felt (ill. B. Fylling). 

Strukturer ble fortløpende registrert som mulige forhistoriske strukturer og dekket med 
svart plast. Når alle ønskede felt var åpnet, ble strukturene finrenset med graveskje. En del 
ble avskrevet etter rensing. Resten ble dokumentert med foto og tegning før de ble snittet. 
Strukturer som viste seg positive etter snitting, ble dokumentert med foto og tegning i profil. 
Kullprøver for radiologisk datering ble tatt ut fra relevante kontekster. Tre profiler ble valgt 
ut for nærmere undersøkelser. Disse ble renset opp og dokumentert med foto og tegning. 
Det ble tatt ut prøver for makrofossil- og pollenanalyser, og for radiologisk datering. 
Dateringer i teksten er gjengitt med 2 Sigma kalibrering AD/BC. 

 

RESULTATER 

LOK. 1 
Lok. 1 ligger på en relativt flat terrasse helt nord i planområdet og har et areal på ca. 8695 
m2. Fire felt ble åpnet basert på funn dokumentert i fylkeskommunens registreringsrapport. I 
tillegg ble det åpnet en søkesjakt (felt 5) og et mindre felt (4) i områder som var interessante 
ut fra topografiske hensyn. En liten sjakt på 2x5m, 1a, ble åpnet i den begynnende 
skråningen sør for felt 1. Denne var resultatløs og vil ikke bli videre diskutert i rapporten. 
Totalt ble det åpnet seks felt på lok. 1, felt 1-6, som utgjorde 1633,5m2 av lokaliteten (figur 
4,5 og 6). 
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I vestre del av lokaliteten ligger felt 1 og 6, mens felt 2, 3, 4 og 5 er konsentrert til østre del. 
Mellom vestre og østre del, gjennom felt 5 og lengst vest i felt 2, går det en lett forsenkning i 
terrenget  i nord-sør gående retning, mot bytegarden og bekken som deler markene sør for 
lok 1.  Totalt ble det funnet 53 mulige strukturer og fire dyrkingsprofiler på lok. 1. Av disse 
ble 28 strukturer avskrevet som fyllskifte og rester av lag.  

 

Figur 4: Lok. 1 med åpnede felt. (ill: B. Fylling). 

De positive strukturene var fordelt på felt 1, 2 og 3. Tre dyrkingsprofiler inneholdt stratigrafi 
av fossile dyrkingslag. Disse ble funnet på felt 2,5 og 6. 

Alle strukturer ble målt inn, dokumentert med foto og ,de fleste, tegnet i plan. Etter snitting 
ble positive strukturer dokumentert med foto og tegning i profil, og prøver for radiologisk 
datering tatt ut fra aktuelle kontekster. Dyrkingsprofiler ble dokumentert med foto og 
tegning. Prøver for analyse av makrofossil og pollen ble tatt fra profil 2 og 5, og prøver for 
datering ble tatt fra profil 2, 4 og 5.  

Profil 4 i felt 5 avdekket en nordøst vendt dyrkingsprofil med det som ble tolket som tre 
fossile dyrkingslag. Profilen virket generelt omrørt, men en tilsynelatende uforstyrret seksjon 
på ca. 1 meter ble dokumentert og tatt kullprøver av. Bare to av prøvene inneholdt nok 
trekull for radiologisk datering, lag 2 (under moderne matjord) og påfølgende lag 3. 
Dateringsresultatet indikerte en omvendt stratigrafi, der det øverste laget, lag 2, fikk 
datering 370-170 f.Kr., førromersk jernalder, mens lag 3 under ble datert til 240-390 e.Kr., 
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romertid (tabell 1). Dette tatt i betraktning, og at det foreligger resultater som er mer 
talende for området, vil ikke felt 5 og denne profilen bli videre presentert. 

Prøvenr Lokalitet Sjakt Profil Lag Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
21 1 5 4 2 2190±30 370-170 BC 330430
22 1 5 4 3 1740±30 240-390 AD 330431  

Tabell 1: Dateringsresultat fra profil 4. 

Avdekkingen av felt 4 i nordøstre hjørnet gav ingenting, og dette feltet vil derfor heller ikke 
blir videre presentert.  

                                                                                        

 

Figur 5: Lok.1 mot øst før åpning. Felt 4 og 5 er bak til venstre, felt 2 ligger  
i knekken nedenfor og felt 3 er gjemt bak trær til høyre i bildet.  
Felt 6 i forgrunnunnen. (foto: B. Fylling). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6: Lok.1 mot vest før åpning. Felt 1 ligger nederst til venstre og felt 6  
oppe til høyre (foto: B.Fylling). 
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Felt 1 
Dette feltet ble åpnet i sydvestre hjørnet av lok. 1 og dekket ca. 738 m2. Fylkeskommunen 
hadde her registrert kokegroper og dyrkingslag. En profil med mye sten og mørkt, fossilt 
dyrkingslag i nordøstre kant av feltet (profil 1), ble renset frem og dokumentert. Med tanke 
på topografien og de tidligere registrerte dyrkingsprofilene i skråningen rett ovenfor og på 
toppen (fylkeskommunens sjakt 1 og 2), kan dette tolkes som en åkerrein med akkumulerte 
masser fra skråningen. Profilen ble ikke prioritert for videre undersøkelser. 

Beskrivelse av strukturer 
Det ble avdekket 10 positive strukturer på feltet (tabell 2, figur 7). Fem av de dokumenterte 
strukturene ble tolket som kokegroper, hvorav to var betydelig større enn de andre. Fire 
strukturer var mer udefinerbare og tolkes som groplignende, mens den siste var en 
ildstedslignende struktur.  

Struktur Felt Type Form i plan Dybde Bredde Sider Bunn
1125 1 kokegrop rektangulær 66 190 burt/skrå rundet
1140 1 kokegrop rund 62 178 skrå/rett rundet
1118 1 kokegrop ujevn rund 38 94 skrå/rett flat
1028 1 kokegrop rund (kuttet) 31 91 skrå/buet ujevn flat
1083 1 kokegrop ujevn rund 21 74 buet/ ujevn skrå ujevn
1092 1 groplignende ujevn rektangulær 60 240 lett skrå/ ujevn skrå rundet
1066 1 groplignende oval 52 114 skrå rundet
1098 1 groplignende rektangulær/rundet 48 89 buet skrå rundet
1079 1 groplignende ujevn rund 7,5 64 skrå rundet flat
1633 1 ildstedlignende oval 13 68 buede flat

Mål i profil i cm Form i profil

 
Tabell 2: Strukturer på felt 1, sortert på type og dybde. 

Kokegroper 
De to største kokegropene, A1125 og A1140, lå omtrent midt i feltet, ca. tre meter fra 
hverandre og var noenlunde jevnstore (figur 7).  

A 1125 var noe rektangulær i flaten og målte 196x150cm. Snittet hadde den rundet bunn og 
en skrå og en buet side. Dybden var 66cm. Øverst i gropen lå en rest av dyrkingslag, under 
dette kom et lag med store og mellomstore skjørbrente stein i gråbrun sandholdig silt. I 
bunnen var en linse av kull blandet med skjørbrent stein. Kullprøve ble tatt ut fra dette 
nederste laget.  

A1140 (figur 8 og 9), hadde rund form og målte 178x170cm i plan. Snittet var gropen lett 
rundet i bunn med en skrå og en mer rett side. Dybden var 62cm. Øverst i kokegropen lå en 
kombinasjon av store stein og mindre skjørbrent stein i rester av dyrkingslag. Deretter kom 
et sjikt med gråsvart, kullholdig masse og skjørbrent stein. Under dette lå en linse med lys 
gul sand, og i bunnen av gropen et svart, kullholdig lag med skjørbrent stein. Stratigrafien i 
gropen kan tyde på gjenbruk. Eventuelt kan masser ha rast inn fra sidene når den ble gravd 
opp. Men med utgangspunkt i det første alternativet, ble det tatt ut kullprøver fra begge lag 
for datering.  
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A1118 (figur 10 og 11), lå ca. 1,5m sydvest for A1125. Den var ujevn rund i flaten og målte 
80x68cm. Snittprofilen hadde en dybde på 38cm, en skrå og en rett side og flat bunn. 
Fyllmassen var mørk sandholdig silt med mye kull og skjørbrent stein. Gropen så ut til å ha et 
utdragslag på ene siden hvor noe av den kullholdige fyllmassen var blandet med undergrunn 
og dyrkingslag. 

  
Figur 7: Felt 1 med strukturer og profil (ill: B. Fylling). 

A1028 lå delvis i vestre kant av feltet og var ikke fullstendig avdekket. Formen på den delen 
som var avdekket gav inntrykk av en rund struktur og målte ca. 70x40cm i flaten. 
Snittprofilen var ca. 90cm bred med en skrå og en buet side, ujevn, flat bunn og en dybde på 
31cm. Fyllmassen var mørk humusholdig silt med mye kull og skjørbrent stein. 

A1083 lå mellom A1118 og A1028 og litt mot syd. Den var ujevn rund i formen og målte 
94x80cm i plan.  Snittet hadde gropen en bredde på 74cm og en dybde på 21cm. Sidene var 
buet/skrånende, bunnen rundet og fyllmassen var svart/grå, kullholdig sand med noe stein. 
Som med A1118, kunne det se ut som om en del av massen var dratt ut til den ene siden og 
dannet en flat forlengelse av strukturen, ca. 25cm lang og 10cm tykk.  

Øvrige strukturer 

Det ble også registrert fire groplignende og en ildstedslignende struktur på felt 1 (se tabell 2 
og figur 7).  

De groplignende strukturene varierte i form og størrelse. De to største, A1092 og A1066 
kunne sees som tydelige nedgravinger i undergrunnen.  
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A1092 var diffus rektangulær i flaten og målte ca. 240x150cm. Den ble i utgangspunktet 
behandlet som en mulig grav grunnet form og størrelse. Snittprofilen viste en 60cm dyp grop 
med skrå sider, rundet bunn og en bredde på 240cm. Fyllmassen i gropen var mørk, 
brunsvart sandholdig silt, med innslag av kull og mye småstein, som var konsentrert i bunnen 
og langs sidene. I midten var fyllet mellombrun sandholdig silt med mye små og mellomstore 
stein. I toppen av gropen og mot ene siden var massene en blanding av gulaktig sand og grus 
(undergrunn) og moderne matjord. Det kan/kunne se ut som om gropen har/hadde vært 
delvis tømt og gjenfylt med blandede masser. 

 A1066 var tydelig oval i flaten med mål på 154x100cm. Snittprofilen viste en 114cm bred og 
52cm dyp grop. Sidene var skrå og bunnen noe rundet. Fyllmassen bestod av brun 
sandholdig silt med noe småstein i toppen og større stein mot bunn. Med hensyn til 
strukturens størrelse og form kan dette ha vært en stolpe. Men mangel på kontekst og 
diagnostiske funn gjør det vanskelig å avgjøre funksjonen til både denne og A1092. 

A1098 var rektangulær/rundet i flaten og målte 86x86cm. Snittet var den 89cm bred og 
48cm dyp. Fyllet i gropen bestod av lysebrun, sandholdig silt med noe småstein og matjord i 
toppen. I midten var massen noe mer sandholdig og hadde et lett rødlig skjær. Ingen spor av 
kull eller skjørbrente stein. Stedvis i feltet var undergrunnen mer oransje/gulrød enn 
gulaktig, og det rødaktige skjæret i midten av gropen kan komme av undergrunn blandet i 
fyllmassene.  

Den minste av de groplignende strukturene var A1079. Den var ujevn rund i flaten og målte 
80x65cm. Snittet var den 64cm bred, 7,5cm dyp med flat bunn og skrå sider. Utfra form og 
innhold er det ikke mulig å si noe konkret om disse strukturenes formål eller funksjon. Og i 
likhet med de to foregående strukturene, var det heller ikke mulig å si noe om funksjon 
basert på kontekst. 

A1633 ble tolket som et mulig ildsted. Den hadde oval form og målte 116x74cm i plan. 
Snittet var strukturen 13cm dyp med flat bunn, buede sider og fyll av sandblandet kull. 
Strukturen lå lengst øst i feltet og kunne ikke settes i noen kontekst. Det ble ikke prioritert 
datering av denne. 

 

 
Figur 8: A1140 før snitting (foto: B.Fylling). 

 
Figur 9: A1140 etter snitting (foto: B. Fylling)
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Figur 10: A1118 før snitting (foto: C. Falkendal). 

   
Figur 11: A1118 etter snitting (foto: C. Falkendal).

Dateringer 
A 1125 var i utgangspunktet datert av fylkeskommunen til 1020-900 f.Kr.. Siden prøven var 
tatt ut i toppen av strukturen, og det var usikkert om denne gav en korrekt datering, ble en 
ny datering gjort fra kullaget i bunnen (VP38). Dateringen samsvarer med fylkeskommunens, 
1010-900 f.Kr., og plasserer gropen i yngre bronsealder.  I A1140 var det tydelig stratigrafi 
som kunne indikere gjenbruk med noe opphold i tid. Dateringsresultatene viser derimot en 
omvendt stratigrafi. Det nederste laget dateres til 1110-920 f.Kr., altså yngre bronsealder, 
mens laget i midten kan plasseres noe tidligere, 1260-1050 f.Kr., overgangen eldre/yngre 
bronsealder. En forklaring på dette kan være at det er trekull fra kokegropene som er datert. 
Resultatet viser altså alderen på veden som er brukt i gropen, ikke tidspunktet for når den 
ble anvendt. Situasjonen i A1140 kan komme at av det er benyttet ved fra tre med ulik alder 
ved gjentatt bruke av gropen. A1028 dateres også til overgangen eldre/yngre bronsealder, 
1210-1000 f.Kr. (tabell 3). 

Prøvenr Felt Profil Lag Struktur Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
36 1 1140 2840±30 1110-920 BC 335622
37 1 1140 2950±30 1260-1050 BC 335623
38 1 1125 2800±30 1010-900 BC 335624
40 1 1028 2900±30 1210-1000 BC 335625  

Tabell 3: Dateringsresultater for felt 1. 

 

 
Figur12: Felt 1 etter avdekking. Åkerrein i profil 1 sees i høyre kant av bildet (foto: B. Fylling). 
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Felt 2 
Feltet ble anlagt over et noe flater parti i østre del av lok. 1, mellom felt 3 og 4, og omfattet 
ca. 423m2 (figur 13 og 14). I nordøstre hjørnet ble det synlig et tjukt, mørkebrunt/svart fossilt 
dyrkingslag med mye stein. Dette fortsatte ca. en meter mot sør og et par meter mot vest 
før det nullet ut. Det minnet mye om situasjonen i profil 1, felt 1, og tolkes som akkumulerte 
masser fra ovenfor liggende dyrkingslag. Undergrunnen var relativt jevn og av lys, gulaktig 
sand og grus. 

 
Figur 13: Felt 2 sett mot øst etter åpning. Profil 5 ligger i venstre kant nærmest i bildet (foto: B. Fylling). 

Omtrent midt i feltet dukket det opp et område med mye stein og ujevnheter. Det var i dette 
området fylkeskommunen hadde registrert de fleste av sine strukturer samt en mulig 
rydningsrøys. Ved videre undersøkelse ble de fleste avskrevet som naturlige fyllskifte. I 
nordvestre del av feltet ble en profil med stratigrafi avdekket (profil 5). Minst tre av lagene 
ble antatt å representere forhistorisk dyrking. Profilen ble renset og dokumentert og prøver 
tatt ut for makrofossil- og pollenanalyser, samt datering. Rett vest for denne ble 
undergrunnen igjen svært ujevn, full av store stein og det ble betydelig dypere mot syd. Det 
passer topografisk inn med en svak forsenkning fra nordvest som strekker seg i retning 
bytegarden og bekken rett syd for feltet. Forsenkningen kan kanskje tenkes å være et 
tidligere elve- eller bekkeleie. 

Beskrivelse av strukturer 
Det ble dokumentert fire positive strukturer på felt 2; kokegrop, ildstedslignende og grop-
/stolpelignede (tabell 4 og figur 14). 

A1160 ble tolket som en kokegrop. Den lå lengst sydøst i feltet, hadde oval form og målte 
112x96cm. Snittet var gropen 110cm bred, 44cm dyp og hadde lett skrånede sider og noe 
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ujevn, men flat bunn. Fyllet i gropen var skjørbrent stein med noe sand og silt. Og en linse av 
kull i bunnen. 

 
Figur 14: Felt 2 med strukturer og profil. Strukturene uten farge er negative/fyllskifter (ill: B.Fylling). 

A1172 målte ca. 80x72cm i plan og var rundoval i formen. Den ble tolket som en 
ildstedslignende struktur, og snittet var den 10cm dyp med skrånede sider og flat bunn. 
Fyllmassen var svart, sandblandet kull med noe grus i. Strukturen lå litt nordvest for A1160 

Struktur Felt Type Form i plan Dybde Bredde Sider Bunn
1160 2 kokegrop oval 44 110 skrå ujevn flat
1172 2 ildstedlignende rundoval 10 86 skrå flat
1214 2 groplignende ujevn 20 84 skrå flat
1223 2 stolpe-/ groplignende ujevn oval 34 118 skrå ujevn rundet

Mål i profil i cm Form i profil

 
Tabell 4: Strukturer på felt 2, sortert etter strukturnummer. 

A1214 og A1223 hadde begge ujevn form, både i flate og profil. A1214 var 80x40cm i flaten. 
Snittprofilen var 84cm bred og 20cm dyp, med skrå sider og flat bunn. A1223 var 113x60cm i 
flaten. Snittprofilen var 118cm bred, 34cm dyp med buede sider og ujevn rundet bunn. 
Begge hadde fyll av lys, mellombrun silt med noe stein. A 1214 ble tolket som groplignende, 
mens A1223, som var noe mer regulær i formen, ble tolket som grop-/stolpelignende. De lå 
midt i feltet, i et område med ujevn undergrunn og en del stein.  

Beskrivelse av dyrkingsprofil 
Lengst vest i feltet, i sjaktkanten mot nord, ble det renset frem en profil på ca. 4 meter. Det 
kunne skilles mellom syv morfologisk ulike lag, og profilen ble dokumentert og tatt prøver av 
for datering og botaniske analyser (figur 15 og 16). 
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Figur 15: Profil 5 med lagbeskrivelser, datering (cal. BP) og markering for uttak av makro- og pollenserie (ill. 
B. Fylling). 

Under torv og moderne dyrkingslag (lag 1) ligger to lag vedsiden av hverandre (2 og 5). 
Overgangen er noe uklar, men det kan se ut som lag 5 ligger noe over lag 2 i overgangen og 
dermed kan være påført senere. Lag 2 består av brun, gråbrun humus- og siltholdig sand 
med noe stein og grus. Lag 5 er lysebrun humus- og siltholdig sand. De to lagene skilles 
omtrent midt i profilen. Under lag 5 ligger en liten linse av gråbrun, humusblandet silt med 
noe grus og kull (lag 7). Dette kan være en liten rest av et dyrkingslag som i det øvrige er 
pløyd bort av senere jordbruk. Under lag 2 og 5 ligger lag 3 og 4. Lag 3, som har den største 
utstrekningen av disse to, består av gråsvart, humusholdig grus og silt med noe kull. Lag 4 
ligger over mesteparten av lag 3, bortsett fra i vestre del. Dette laget består av 
mørkegrå/svart humusholdig sand og silt med noe grus og mye kull. Overgangen mellom de 
to lagene er svært diffus, noe som kanskje kan forklares med at det er to faser av samme 
dyrkingsperiode. De to lagene avgrenses av lag 2 i vest og nulles ut mot lag 5 i øst. Under lag 
2 og 3 kommer lag 6, en gråbrun sandholdig silt med noe stein. Laget nulles ut mot øst og 
representerer trolig den tidligste jordbruksaktiviteten på feltet (fig 15). Botaniske prøver for 
analyse av pollen og makrofossil ble tatt ut, samt kullprøver for radiologisk datering. 
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Figur 16: Profil 5 på felt 2. Bilde tatt mot nord (foto: B. Fylling). 

Dateringer 
Av de fire strukturene var det bare kokegropen, A1160, som ble prioritert for datering. Av de 
seks fossile dyrkingslagene som kunne skilles ut i profil 5, ble fem ansett som relevante for 
datering, lag 2,3,5,6 og 7. Lag 4 ble ikke radiologisk datert, men med hensyn til stratigrafiske 
forhold, vil det trolig ha en datering mellom lag 2 og 3. De daterte lag og resultater vises i 
figur 15 og tabell 5.  

A1160 dateres til 1120-930 f.Kr, yngre bronsealder. Dette er samme periode som for 
kokegropene på felt 1.  

Det nederste, og stratigrafisk eldste laget i profil 5, lag 6, dateres til 2120-1920 f.Kr, 
senneolitikum. Lag 3, som tolkes som den neste dyrkingshorisonten, dateres til 1920-1750 
f.Kr., overgangen senneolitikum/eldre bronsealder. I vestre del av profilen ligger lag 2 over 
både lag 6 og lag 3. Dette har fått datering til 480-390 f.Kr, førromersk jernalder. Den lille 
resten av lag 7, som ligger ved siden av lag 2 og over lag 4, dateres til 60-210 e.Kr., eldre 
romertid. Sett ut fra disse dateringene og det stratigrafiske forholdet, kan lag 4 trolig 
plasseres i yngre bronsealder, eventuelt overgangen eldre/yngre bronsealder. Det siste, og 
stratigrafisk yngste laget (lag 5), fikk den eldste dateringen, til 6210-6010 f.kr, 
senmesolitikum. Noe avvik i 14C prøver fra dyrkingslag kan forventes på grunn av omrøring 
og vending av jorden ved dyrkingsaktivitet. Eldre lag kan dermed bli rørt opp i yngre og 
omvendt. Denne dateringen skiller seg derimot svært mye fra de eldste i profilen. En mer 
sannsynlig forklaring er at laget består av rasmasser som har ført med seg kull fra eldre lag 
ovenfor, eller at blandede masser har blitt påført og dratt utover ved et senere tilfelle.  

Prøvenr Felt Profil Lag Struktur Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
4 2 5 7 1890±30 60-210 AD 330421
6 2 5 3 3510±30 1920-1750 BC 330422
7 2 5 6 3630±30 2120-1920 BC 330423
8 2 5 5 7210±30 6210-6010 BC 330424
9 2 5 2 2360±30 480-390 BC 330425
30 2 1160 2860±30 1120-930 BC 335617  

Tabell 5: Dateringsresultat for felt 2. 
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Felt 3 
Felt 3 ble åpnet i sydøstre del av lok.1, og avgrenses, som lokaliteten, av en bekk i syd, 
bytegarden i vest og steingarden i utkanten av planområdet i øst. En bratt skråning går opp 
mot felt 2 i nord. En sjakt ble dratt langs østenden av planområdet, fra felt 2 og ned 
skråningen i syd mot felt 3. Feltet ble deretter utvidet mot vest fra bunnen av skråningen og 
så nært som mulig inntil bekken i syd. Feltet omfattet ca. 221m2. Det ble avdekket 16 mulige 
strukturer hvorav 9 ble avskrevet som fyllskifte. Et fossilt dyrkingslag var registrert av 
fylkeskommunen i den sydlige delen av feltet. En liten profilbenk (A1349) ble satt igjen på 
sydsiden av fylkeskommunens sjakt. Dette for å kunne dokumentere en av strukturene som 
var registrert i dyrkingslaget i deres profil. I det øvrige av feltet ble massene fjernet ned til 
gulaktig, sand og grus (figur 17). 
 

 
Figur 17: Felt 3 etter avdekking. Sett mot nordøst (foto: B. Fylling). 

Beskrivelse av strukturer 
Av de avdekkede strukturene var det syv positive. Strukturene var til dels vanskelige å 
definere. De ble definert innenfor kategoriene groplignende, stolpe/stolpelignende og 
ildstedslignende (tabell 6). 

A1326 og A1656 ble tolket som groplignende strukturer. Begge var registrert av 
fylkeskommunen og lå i dyrkingslaget i A1349 (figur 18 og 19).  

A1326 var ujevn rund i formen og 53x49cm i flaten. Snittprofilen var 56cm bred og 22cm 
dyp. Fyllmassen var svart og kullholdig med skjørbrent stein og noe større stein i toppen. Det 
kan ha vært en liten kokegrop eller ildsted. A1326 tilsvarer fylkeskommunens S1 som var 
tolket som en mulig stolp og datert til 1210-1010 f.Kr., overgangen eldre/yngre bronsealder. 



20 

 

Ved utgravingen kunne det se ut som om strukturen ikke var snittet helt til bunnen. Den ble 
derfor snittet og dokumentert igjen og en ny kullprøve ble tatt fra bunnsjiktet for datering.  

A1656 var av fylkeskommunen registrert som S2 og lå også i dyrkingslaget, rett vest for 
A1326. Fra registreringsrapport var strukturen ca. 55cm bred og 28cm dyp med buede 
kanter og rundet bunn. Den ble samme med S1 (A1326) tolket som en mulig stolp. Når 
strukturen ble undersøkt fra andre siden av profilbenken, fikk den en større utbredelse. Det 
som kunne defineres som del av strukturen i toppen av profilbenken, gav inntrykk av en 
rektangulær struktur, ca. 180x70cm. I profil var den 160cm bred og 33cm dyp. Den nordre 
kanten var rett og fra nord skrået bunnen opp mot overflaten. Fyllet var mørk brun sand og 
siltholdig humus med mye, og til dels store stein. I kanten i nord lå en liten linse av kull (figur 
18). I motsetning til A1326 var ikke A1656 gravd ned i undergrunnen. Prøve ble tatt ut for 
datering. 

 
Figur 18: A1346 (dyrkingslag), med struktur A1656 (foto: B. Fylling). 

A1400 og A1410 ble definert som ildstedslignende strukturer. 

A1400 hadde rund form og målte 88x86cm i flaten. Snittprofilen var 88cm bred og 11cm dyp, 
med skrå sider og ujevn, flat bunn. Fyllmassen bestod av mørk, gråbrun, sandholdig silt med 
noe grus og stein. I bunnen lå en tydelig linse av kull og aske. A1410 var spissoval i formen og 
målte 91x64cm i flaten. Snittprofilen var 75cm bred og 15cm dyp, med skrå sider og ujevn, 
flat bunn. Fyllmassen bestod av svart, sand og grusblandet kull med en linse av brun, 
sandholdig silt i toppen. De to strukturene lå ca. to meter fra hverandre. Rett nord for to av 
tre mulige stolper på feltet. 

Struktur Felt Type Form i plan Dybde Bredde Sider Bunn
1326 3 groplignende ujevn rund 22 56 skrå rundet
1656 3 groplignende rektangulær 33 160 rett/skrå buet/skrå
1400 3 ildstedlignende rund 11 88 skrå ujevn flat
1410 3 ildstedlignende spissoval 15 75 skrå ujevn flat
1316 3 stolpelignende rektangulær 23 54 skrå rundet
1418 3 stolpelignende rund 38 48 rett/skrå rundet
1440 3 stolpelignende rund 20 29 buede rundet

Mål i profil i cm Form i profil

 
Tabell 6: Strukturer på felt 3. Sortert etter type. 
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A1440, A1418 og A1316, ble tolket som stolpelignende strukturer. To av disse lå i sydvestre 
del av feltet, ca. tre meter fra hverandre og i nærheten av de to ildstedlignende strukturene 
A1400 og A1410.  

A1440 var rund i formen 28x28cm flaten. Snittprofilen var 29cm bred og 20cm dyp, med 
buede sider og rundet bunn. Fyllmassen var mørk, brun silt og noen mellomstore stein. 
A1418 var rund og 50x42cm i plan. Snittet var profilen 48cm bred og 38cm dyp. Den hadde 
en rett og en skrå side og rundet bunn. Fyllet var mørk, svartbrun silt med innslag av kull og 
små/mellomstore stein. Fyllet på den skrå siden var mørkebrun, grusholdig silt.  

A1316 lå isolert fra resten av strukturene, lengst nordøst i feltet. Den var ujevn rektangulær i 
formen og målte 48x40cm i flaten. Snittprofilen var 54cm bred, og 23cm dyp med skrå sider 
og rundet bunn. Fyllmassen var mørkebrun sand og leirholdig silt med noe grus. 

 

Figur 19: Oversikt av felt 3 med strukturer og dyrkingslag (ill: B. Fylling). 
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Dateringer 
Av de syv strukturene på felt 3, ble fire valgt ut for radiologisk datering. De to groplignende 
strukturene, A1326 og A1656 kan tolkes som mulige kokegroper og ble valgt ut for datering 
for å relatere dem til de øvrige kokegropene på lok.1. De dateres hhv. til 1190-1000 f.Kr. og 
1260-1020 f.Kr., altså overgangen eldre/yngre bronsealder. De to stolpelignende 
strukturene, A1418 og 1440, dateres hhv. til 890-850 f.Kr. og 970-830 f.Kr., yngre 
bronsealder (tabell 7).  

Prøvenr Felt Profil Lag Struktur Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
31 3 1326 2890±30 1190-1000 BC 335618
32 3 1418 2730±30 890-850 BC 335619
33 3 1656 2930±30 1260-1020 BC 335620
34 3 1440 2750±30 970-830 335621  

Tabell 7: Dateringsresultat fra felt 3. 

Felt 6 
Felt 6 ble åpnet lengst nordvest i planområdet, på toppen av skråningen ovenfor felt 1. 
Registreringsundersøkelsen dokumenterte fossile dyrkingslag, og et felt på ca. 137m2 
(7mx19m) ble åpnet. En 11,20m lang profil ble dokumentert og tatt prøver av for datering, 
samt pollen- og makrofossilanalyser (figur 20 og 21). 

 
Figur 20: Felt 6 etter åpning. Profil 2 er i venstre kant av bildet og profil 3 rett frem. Bildet er tatt mot vest 
(foto: B. Fylling). 

Beskrivelse av dyrkingsprofil 
Profilen som ble renset frem, kunne følges langs kanten mot syd og vest. Begge profiler ble 
dokumenter, som hhv. profil 2 og 3. I det følgende vil en ca. 8 meter lang seksjon av profilen 
mot sør bli gjengitt, kalt profil 2 (figur 21).  
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I profil 2 kunne det skilles mellom fire morfologisk ulike lag. Lag 1 er beskrevet som torv og 
brun, moderne matjord. Under dette kunne det skilles ut tre fossile dyrkingslag. Lag 2 var et 
gråbrunt siltlag med mye småstein i. Lag 3 bestod av brun, sandholdig silt med mye små- og 
mellomstore stein, mens lag 4 var mørkt, gråbrunt og siltholdig med noe synlig kull. 
Undergrunnen var guloransje sand og grus. Fra utsnittet i figur 21, fortsetter profilen ca. 2,5 
meter mot hjørnet i vest og kan der følges ca. 5 meter mot nord. Der nulles de stratigrafisk 
eldste lagene ut.  

 
Figur 21: Profil 2 med lagbeskrivelser, datering (cal. BP) og markering for uttak av makro- og pollenprøver (ill: 
B. Fylling) 

Dateringer 
Prøver for radiologisk datering ble tatt ut fra de fossile dyrkingslagene 2,3, og 4, og alle ble 
sendt til analyse. Resultatene fra profil 2 vises i tabell 8.  

Resultatene viser at det nederste laget, lag 4, dateres til 1900-1740 f.Kr., overgangen 
senneolitikum/eldre bronsealder. Lag 3 dateres til 1720-1530 f.Kr., eldre bronsealder mens 
det øverste av de daterte lagene, lag 2, dateres til 780-520 f.Kr., slutten av yngre 
bronsealder. Prøven fra lag 3 er tatt mot bunnen av laget, som kan forklare at dateringen 
følger så nært på den fra lag 4. Tykkelsen på lag 3 tilsier akkumulasjon over lang tid. Med 
hensyn til stratigrafien og dateringen av lag 2, kan den øvre delen av lag 3 tenkes å ha en 
datering til slutten av yngre bronsealder (tabell 8 og figur 21). 

Prøvenr Felt Profil Lag Struktur Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
3 6 2 4 3500±30 1900-1740 BC 330420
26 6 2 2 2500±30 780-520 BC 330432
27 6 2 3 3340±30 1720-1530 BC 330433  

Tabell 8: Dateringsresultater for profil 2, felt 6. 

Tolkning 
Dateringene fra profilene på lok. 1 danner et bilde av jordbruksaktivitet fra senneolitikum, 
gjennom bronsealder og inn i førromersk jernalder. En datering fra lag 7 i profil 5, kan 
indikere at området har blitt tatt i bruk som jordbruksareal igjen i eldre romertid. Det er 
derimot ingen andre indikasjoner på dette på lokaliteten.  
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Strukturene på lok. 1 bekrefter en hovedperiode for aktivitet i området til overgangen 
eldre/yngre bronsealder og yngre bronsealder. De dokumenterte kokegropene fra felt 1 og 
2, og de mulige kokegropene fra felt 3, er alle fra perioden rundt overgangen eldre/yngre 
bronsealder. De fem kokegropene på felt 1 har en typisk plassering for kokegropsfelt; en 
markant, eksponert, bakke eller platå, orientert mot vann eller våtmark (Henriksen 2005). 
Disse ligger på toppen av en bakke, en liten terrasse med utsyn over Hafslovatnet. 
Kokegroper og kokegropsfelt knyttes generelt til religiøse eller kultiske aktiviteter (Gustafson 
2005). Dette lille feltet på lok.1 kan tenkes å ha vært et samlingssted for spesielle 
anledninger, knyttet til kult/religion, for den lokale befolkningen i bronsealderen. De øvrige 
gropene på felt 2 og 3, dersom de tolkes som kokegroper, kan være en forlengelse av felt 1. 
Men tatt plasseringen i landskapet i betraktning, samt forholdet til hverandre, er det mer 
trolig at de er resultat av hendelser som ikke er knyttet til aktiviteten på felt 1. 
To mulige stolper på felt 3 dateres til yngre bronsealder. Disse kan, sammen med de to 
mulige ildstedene, være spor etter en liten konstruksjon fra yngre bronsealder. Men uten 
noe videre kontekst, er det vanskelig å si noe sikkert om det. Noen tolkning av formål og 
funksjon for de øvrige strukturene er også vanskelig å gi, grunnet mangel på diagnostiske 
funn og kontekst.  

Tradisjonen med kokegroper på lokaliteten ser ut til å opphøre i yngre bronsealder. Mot 
slutten av førromersk jernalder opphører også dyrkingen av åkermarkene, og området 
overgår til beite og slåttemarker.   

 
Figur 22: Felt 1 med kokegroper og utsyn over Hafslovatnet, tatt mot sydøst (foto: B. Fylling). 
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LOK. 2 
Lok. 2 omfatter 1530m2 og ligger i sydvestre hjørnet av planområdet, mot Bakkingavegen i 
syd og i kant med nedre del av Beheim1. Terrenget skråner jevnt mot veien og Hafslovatnet, 
men fra nordvestre del av lokaliteten, strekker det seg et noe flatere parti mot sydøst (figur 
23). Registreringsundersøkelsen dokumenterte fossile dyrkingslag og en struktur i en sjakt 
over flaten på lok. 2. Basert på dette, ble det åpnet er felt på 6,5x53m (ca. 298m2) som 
dekket det flatere partiet av lokaliteten i øst-vest retning (felt 8).  
 

 
Figur 23: Lok 2 før åpning, tatt mot nordvest (foto: B. Fylling). 

 

Figur 24: Lok 2 etter åpning, tatt mot sydøst. Felt 9 med profil 7 i forgrunnen (foto: B. Fylling). 
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Fire søkesjakter ble åpnet på tvers mot felt 8, fra nordvest mot nordøst, felt 9-12. Alle fire 
var ca. 2,3 meter brede og fra 8,5-17meter lange (se figur 24 og 25). Det ble dokumenter 
fossile dyrkingslag i den nordvendte profilen i felt 8 (profil 6), men området var svært 
forstyrret av moderne grøfter. Profilen ble tegnet og fotografert, og kullprøver ble tatt ut for 
datering. Grunnet forstyrrelsene, og at det allerede forelå en datering fra 
registreringsundersøkelsen, ble derimot ikke denne prioritert for videre analyse. 
Undergrunnen var skrånende og stedvis svært ujevn. Det ble ikke gjort funn av strukturer i 
frigivningsundersøkelsen, og den registrerte kokegropen kan antas å ha vært rest av 
dyrkingslag eller grøftmasser i en forsenkning i undergrunnen. Av de fire søkesjaktene som 
ble lagt mot vest og nord var det en som gav resultater; felt 9. I denne kunne det 
dokumenteres en 13 meter lang profil (profil 7) med tydelige fossile dyrkingshorisonter. 

 
Figur 25: Lok. 2 med åpnede felt og profiler (ill: B. Fylling). 

Beskrivelse av dyrkingsprofil 
Profil 7 i felt 9 var totalt 13 meter lang. All relevant stratigrafi var representert i de nordligste 
6 meterne og alle prøver ble tatt ut der. Derfor vil bare den sekvensen bli gjengitt i det 
følgende (figur 26). Sjakten ligger i lett hellende terreng fra nordvest mot sydøst. Den 
dokumenterte profilen vender mot øst.  

Det ble skilt ut 8 morfologisk ulike lag i nordligste del av profil 7. Fire av disse ble tolket som 
dyrkingslag. Lag A og F ligger rett under torven. Disse beskrives som brun silt- og sandholdig 
humus. F kutter delvis ned i A og ligger over A et stykke mot sør før A forsvinner helt. Under 
disse to, ligger en tynn linse av grus (B) som skiller A og F fra C. Lag B kan være resultat av et 
lite ras, eller vannmasser som har strømmet nedover markene. Lag C er det første laget som 
tolkes som spor av forhistorisk aktivitet og består av brun, fin silt. Det minner en del om lag 
A og er svært tynt. Lagene under, D, E og I, er behandlet som ulike sjikt av forhistorisk 
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dyrkning.  Lag D er mørkebrun, humusholdig silt med noe grus, stein og synlig kull. F er 
gråsvart, fin silt med noe større stein, mens lag I beskrives som mørkegrå grusholdig silt med 
noe stein. Lag I minner om E over, men er lysere i fargen. Prøver for analyse av makrofossil, 
pollen og radiologisk datering ble tatt ut fra lag C,D, E og I (figur 26). 

 
Figur 26: Profil 7 med lagbeskrivelser, dateringer (cal. BP) og markering for uttak av makro- og pollenprøver 
(ill: B. Fylling). 

Dateringer 
Kullprøver for radiologisk datering ble tatt ut fra fire lag, C, D, E og I. Resultatene er 
presentert i tabell 9 og figur 26. I tillegg var et dyrkingslag fra felt 8 datert av 
fylkeskommunen til 1380-1140 f.Kr., eldre bronsealder. 

Det nederste og stratigrafisk eldste laget i profil 7, lag I, dateres til 1880-1680 f.Kr., 
overgangen senneolitikum/eldre bronsealder. Laget over, lag E, dateres til 1020-900 f.Kr., 
som tilsvarer yngre bronsealder. Lag D og lag C dateres begge til førromersk jernalder, hhv. 
350-60 f.Kr. og 350-110 f.Kr. Stratigrafisk kunne det her tenkes at lag D skulle fått en noe 
eldre datering. At dateringen er samtidig med lag C, kan skyldes at kull fra lag C har blitt rørt 
ned i D ved bearbeiding av jorden. Prøven fra lag D er dessuten tatt ut i den øvre delen av 
laget. Laget er tykt og må ha blitt akkumulert over lang tid. Det kan derfor argumenteres at 
den stratigrafisk eldste fasen av laget vil ha en datering nærmere lag E, ved overgangen 
bronsealder/førromersk jernalder. 
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Prøvenr Felt Profil Lag Struktur Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
10 9 7 C 2150±30 350-110 BC 330426
11 9 7 D 2140±30 350-60 BC 330427
12 9 7 E 2810±30 1020-900 BC 330428
13 9 7 I 3440±30 1880-1680 BC 330429  

Tabell 9: Dateringsresultater for profil 7, felt 9. 

Tolkning 
Dateringene fra profil 7 på lok 2, sammen med fylkeskommunens datering av dyrkingslag i 
felt 8, indikerer jordbruksaktivitet fra overgangen senneolitikum/ eldre bronsealder og frem 
mot slutten av førromersk jernalder. Dette er det samme som sees på lok.1. Den nederste og 
eldste aktivitetsfasen starter noe lenger syd i skråningen mot nord enn de senere lagene 
(figur 26). Trolig har et større område blitt ryddet for å utvide dyrkingsarealet i løpet av 
bronsealderen. I likhet med lok. 1, ser jordbruksaktiviteten ut til å opphøre mot slutten av 
førromersk jernalder. En linse av grus (lag B) isolerer de forhistoriske dyrkingshorisontene fra 
moderne matjord og torv. Laget er nok resultat av ras eller flomvann fra en elv. Om det at 
dyrkingen opphører i førromersk jernalder henger sammen med denne hendelsen er 
vanskelig å si. Gruslaget kan ha kommet til mye senere. Uansett blir området benyttet som 
beite og slåttemark fra slutten av førromersk jernalder. 

LOK. 3 
Lok. 3 ligger på et flatere område lengst sydøst i planområdet og omfatter 497m2. 
 

 
Figur 27: Lok. 3 før åpning. Lokaliteten ligger på det grønnere feltet til venstre 
for huset. Bildet er tatt mot nord (foto: K. Wooldridge). 



29 

 

Lokaliteten ble ansett å ha det største potensiale for bosetningsspor, og et felt på 605m2 ble 
åpnet (felt 7). Området var delvis forstyrret av to parallelle grøfter som gikk NØ-SV retning, 
og en større grøft som gikk mer NV-SØ. I vestre kant av feltet gikk et område med stein, leire 
og blandede masser. Det kan være del av en gammel dreneringsgrøft, men med tanke på 
utbredelsen og bekken som går rett vest for dette, er det mer trolig del av et gammelt elve- 
eller bekkeleiet (figur 28 og 32). 
 

 
Figur 28: Lok. 3 med strukturer. Her er bare den ene av grøftene tatt med (ill: B. Fylling). 

Det ble identifisert fire strukturer på feltet, i tillegg til det som var registrert av 
fylkeskommunen tidligere. Strukturene ble dokumentert med foto og tegning i plan før de 
ble snittet. De som var positive, ble fotografert og tegnet i profil. Kullprøver ble tatt ut for 
radiologisk datering (figur 28 og tabell 10).  

Beskrivelse av strukturer 
Fra registreringen var det dokumentert en kokegrop (S1, sjakt 14), og deler av en grøft. 
Grøften går over hele feltet og ble avskrevet som moderne. Kokegropen S1 ble dokumentert 
som A1500. I tillegg til denne, ble tre andre kokegrop-/ildstedslignende strukturer 
dokumentert.  
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Struktur Felt Type Form i plan Dybde Bredde Sider Bunn
1490 7 kokegrop-/ildstedslignende rundet rektangulær 10 92 skrå flat
1500 7 kokegrop-/ildstedslignende rektangulær? (kuttet) 13 129 buet/ rett flat
1581 7 kokegrop-/ildstedslignende rund/rektangulær 16 168 usikker/buet flat
1593 7 kokegrop-/ildstedslignende ujevn oval 14 210 skrå/rett flat

Mål i profil i cm Form i profil

 
Tabell 10: Strukturer på lok. 3. Sortert etter strukturnummer. 

A1490 var rundet rektangulær i formen og 112x92cm i flaten. Snittprofilen var 92cm bred, 
10cm dyp, med skrå sider og flat bunn. Fyllet var brun\gråsvart sand med trekull, skjørbrent 
stein og en linse av kull i bunnen.  

A1500 (jmf. fylkeskommunens S1, sjakt 14), var kuttet av en moderne grøft i ene kanten, 
men så ut til å ha vært rektangulær i formen. Den var ca. 224x106cm i flaten. Snittprofilen 
var 129cm bred, 13cm dyp, med en lett buet og en rett side og flat bunn. Fyllmassen var 
todelt. I toppen var det mellombrun og sandholdig silt med noe stein og i bunnen en linse av 
kull med noe skjørbrent stein. 

A1581 var rundet, rektangulær i formen og målte 115x110cm i flaten. Snittprofilen var 
168cm og 16cm dyp. Den hadde en buet og en utydelig side og flat bunn. Fyllmassen var 
gråsvart/brunsvart sand med kull og skjørbrent stein. I bunnen lå en linse av rent kull (figur 
30 og 31).  

A1593 var ujevn oval i formen og 210x148 cm i flaten. Snittprofilen var 210cm bred og14cm 
dyp. Den hadde en skrå og en rett side og flat bunn. Fyllmassen var mørk gråbrun silt med 
kull og skjørbrent stein. I bunnen lå en ca. 4cm tykk linse av kull (figur 29). 
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    Figur 29: A1593 i plan og profil (ill: B. Fylling). 

Figur 30: A1581 i plan (foto: S. Diinhoff) 

Figur 31: A1581 i profil (foto: S. Diinhoff).

Dateringer 
A1500 var fra tidligere datert av fylkeskommunen til 230-390 e.Kr., yngre romertid. To andre 
strukturer ble datert i tillegg, A1581 og A1593 (tabell 11). 

Resultatet viser at alle de tre daterte gropene kan plasseres i romertid.  A1581 er noe eldre 
enn de to andre, 130-250 e.Kr., overgangen eldre/yngre romertid, mens A1500 og A1593 
ligger innenfor yngre romertid, hhv. 230-390 e.Kr. og 220-380 e.Kr. 

Prøvenr Felt Profil Lag Struktur Cal BP 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
42 7 1581 1820±30 130-250 AD 335626
43 7 1593 1760±30 220-380 AD 335627  

Tabell 11: Dateringsresultater fra lok.3. 

Tolkning 
Dateringene på lok. 3 skiller seg betydelig fra de øvrige lokalitetene. Her sees en 
hovedbruksfase for området i romersk jernalder, med dateringer fra 130 e.Kr. til 390 e.Kr.. 
De fire dokumenterte strukturene er svært like i utforming og innhold, med kull og 
skjørbrent sten i alle. At de ligger noenlunde samlet og dateres innenfor samme periode, gir 
grunn til å tenke at de har hatt samme funksjon og formål. Det er derimot vanskelig å 
avgjøre den reelle funksjonen, om det er ildsteder eller kokegroper. Ildsteder er gjerne 
grunnere enn kokegroper, men dersom kokegroper er anlagt i et dyrkingslag, og ikke gravd 
langt ned i undergrunnen, vil det meste av gropen kunne bli fjernet ved moderne pløying. I 
slike tilfeller kan bunnen stå igjen som grunne, kullfylte groper med skjørbrent stein. 
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Det ble ikke gjort funn av bosetningsspor på lok.3 i undersøkelsen, men tidligere registrerte 
gravfunn på gården Beim indikerer en rik bosetning i området i eldre jernalder. Det er derfor 
rimelig å tolke strukturene på lok.3 som aktivitet i tilknytning til en nærliggende bosetning. 

 
Figur 32: Lok. 3 etter åpning. De to parallelle grøftene tvers over feltet kutter A1500, og den 
tredje grøften skimtes oppe til høyre. Til venstre sees det gamle elveleiet (foto: B. Fylling). 

Botaniske resultater 
Pollen- og makrofossilanalysene tatt fra profil 2, 5 og 7, viser at lok.1 og 2 har vært 
jordbruksarealer fra eldre bronsealder til førromersk jernalder, med korndyrking og 
beiteaktivitet som de vanligste driftsformene.  

Lok. 2 har fra overgangen senneolitikum/bronsealder vært dominert av beitemark med 
skogsvegetasjon i nærheten. Noe dyrking har sannsynligvis forekommet. I løpet av eldre 
bronsealder øker trolig jordbruksarealer og åkeraktiviteten. Spor av brent hasselnøtt tyder 
på at husholdningsaske er spredd på åkeren. Fortsatt preges omgivelsene av noe løvskog. 
Frem mot førromersk jernalder har den umiddelbart nære skogen forsvunnet og mulig har 
området for åker og beite blitt ytterligere utvidet. Spor av møkkindikerende sopp, Sordaria, 
kan tyde på en bevisst bruk av husdyrmøkk som gjødsel i førromersk jernalder, men det kan 
også være påført ved beiting eller i brakkperioder mellom dyrkingsfaser. 

På lok.1 ble et forkullet byggkorn funnet og datert til 1740-1610 f.Kr. Dette bekrefter lokal 
dyrking i eldre bronsealder og mulig tilbake til senneolitikum, som er dateringen på laget. Fra 
yngre bronsealder har området vært preget av åpen slåtteeng/beitemark med noe 
åkeraktivitet i perioder. Møkkindikerende sopp, Sordaria, finnes også her og kan tyde på 
intensjonell eller naturlig gjødsling. Men fra førromersk jernalder, og mulig slutten av yngre 
bronsealder, tyder pollenprøvene på at åkerdriften avtar, og at både lok. 1 og 2 har overgått 
til slåttemarker (Overland 2013). 
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SAMMENFATTENDE TOLKNINGER 

Undersøkelsene ved Beheim viser kulturspor fra senneolitikum til slutten av førromersk 
jernalder (2120 f.Kr. -60 f.Kr.) og fra romertid (130 e.Kr.-390 e.Kr.). Områdene i nord og vest 
ble etablert som jordbruksareal fra slutten av senneolitikum. Ryddede flater ble vekslende 
utnyttet til åkerdrift og beite. Ved overgangen til bronsealder og fremover skjedde det en 
intensivering av jordbruket, og større arealer ble ryddet for bruk. Dette sees blant annet i en 
større utbredning av dyrkingslag datert til yngre bronsealder på lok. 2 og indikasjonen fra de 
paleobotaniske analysene at nærliggende skog minker. Samtidig ser det ut til at 
husholdningsaske tas i bruk som gjødsling av åkrer. Mot slutten av førromersk jernalder 
avtar dyrkingen, for så å opphøre, og områdene overgår til beite- og slåttemarker frem mot 
romertid. Dette er i tråd med det generelle bildet av jordbruksøkonomien på Vestlandet i 
denne perioden (Diinhoff 1999). 

Samtidig med den mest intensive jordbruksperioden, i overgangen eldre/yngre bronsealder 
og begynnelsen av yngre bronsealder, blir en liten samling kokegroper anlagt på et lite platå 
mellom åkermarkene, med utsyn over Hafslovatnet. Kokegrop er en type ovn for 
tilberedning av mat, oftest kjøtt. Hovedperioden for bruk settes gjerne til romertid og 
folkevandringstid, men det finnes dateringer tilbake til yngre bronsealder (Gustafson 2005). 
Kokegroper opptrer både i utmarksområder, i tilknytning til bosetninger og ved gravfelt, og 
de knyttes gjerne til religiøs eller kultisk aktivitet i førkristen tid (Diinhoff 2005). Store felt 
kan ha flere hundre kokegroper og er anlagt over lang tid. De største feltene må antas å 
gjenspeile aktivitet i forbindelse med sammenkomster av større befolkningsgrupper, fremfor 
enkelte husstander og enkeltindivider (Henriksen 2005). Det kan da tenkes at en mindre 
samling av kokegroper (et lite felt) kan reflektere sammenkomst av mindre grupper, som 
enkelte lokale husstander.  Platået med kokegroper på felt 1 kan ha vært et samlingssted, 
knyttet til førkristen kult, for den lokale jordbruksbefolkningen i bronsealderens Hafslo. 

Fra eldre romertid er det kjent flere graver fra gården Beim og området rundt, som tyder på 
at stedet har hatt en rik bosetning i perioden. Selv om det ikke ble funnet bosetningsspor på 
lok. 3, er det naturlig å knytte ildstedene/kokegropene fra romertid til en nærliggende 
bosetning. I løpet av romertid konsentreres korndyrkingen på arealer nærmest gården. Her 
intensiveres dyrkingen, mens de mer distanserte jordene overgår til beite, eller annen bruk 
(Diinhoff 1999). Selv om det ikke finnes direkte spor etter bosetning eller jordbruk fra tiden 
etter førromersk jernalder ved Beheim, indikerer resultatene fra frigivningsundersøkelsen, 
sammen med tidligere kjente kulturminner i området, at det har vært en kontinuerlig 
jordbruksbosetning i Hafslo, fra senneolitikum til middelalder, og trolig til i dag. 
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Innledning 

 

 

I sammenheng med utarbeiding av reguleringsplan for nytt boligfelt på Beheim 2, Hafslo 

(Beheim 2, Hafslo, se reguleringsplan fra Luster Kommune 2012), ble det gjennomført 

arkeologiske forundersøkelser av Sogn og Fjordane fylkeskommune (Hellesøe 2011). Det 

ble registrert tre lokaliteter (Figur 1) med automatisk freda fornminner innenfor 

planområdet (Askeladden ID 147049, 147051 og 147052). På felt 6 og 9 ble det registrert 

forhistoriske dyrkningslag datert til eldre bronsealder (felt 6: Beta-303897, cal. BC 1310 

og felt 9: Beta-303893, cal. BC 1270). Radiokarbondatering av en mulig stolpe på felt 6 

gav alderen overgangen eldre-yngre bronsealder (Beta-303896, cal. BC 1120), en 

kokegroplignende struktur ble datert til yngre bronsealder (Beta-303894, cal. BC 970), og 

en tredje struktur ble datert til før-romersk jernalder (Beta-303895, cal. BC 170). 

Dyrkningslag på lokalitet 3 ble også datert til før-romersk jernalder (Beta-303892, cal. BC 

290). Etter dispensasjon fra Riksantikvaren ble det satt i gang arkeologisk 

frigivningsutgraving gjennomført av Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) ved 

Universitetsmuseet i Bergen. I sammenheng med dette ble det foretatt palaeobotanisk 

feltarbeid 23. august 2012 av Lene S. Halvorsen ved De naturhistoriske samlinger, 

(Universitetsmuseet i Bergen). Analysene ble gjennomført av Anette Overland. 

 

 

 

Undersøkelsesområde og prøveuttak 

 
Det utgravde området består av flere felt som ligger i sør/sørøstvendt skrånende terreng 

mellom sentrumsområdet i Hafslo og det utbygde bostedsområdet på Beheim (Figur 1). 

Nedenfor og øst for lokalitetene ligger det landbruksarealer og i nord er det skog og 

utmark. Her er vegetasjonen dominert av hegg (Prunus padus), rogn (Sorbus), osp 

(Populus tremula), bjørk (Betula pubescens), gran (Picea) og ask (Fraxinus excelsior). 
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Figur 1: Oversikt over lokaliteter og felt som ble undersøkt på Beheim. Figur: Birgit Fylling. 

 

 

 

Lok 2, felt 9 
 

En pollenserie (Tabell 1) med tilhørende makrofossilserie (Tabell 2) ble tatt ut fra profil 7 

på felt 9 (Figur 2, 3 og 4). Lagbeskrivelse for pollen- og makrofossilserien er gitt i Tabell 1 

og 2. 

 

Ved felt 9 var det fulldyrka gressmark. Det ble notert gress (Poaceae), storkenebb 

(Geranium), hvitmaure (Galium boreale), engsoleie (Ranunculus acris), tepperot 

(Potentilla erecta), ryllik (Achillea millefolium), marikåpe (Alchemilla), engsyre (Rumex 

acetosa), hundekjeks (Anthriscus sylvestris), og perikum (Hypericum). I kanten av marka 

ble det notert diverse frukttrær (Rosaceae), rødhyll (Sambucus racemosa), rogn (Sorbus), 

bjørk (Betula pubescens), hegg (Prunus padus), bringebær (Rubus idaeus), stornesle 

(Urtica dioica), geitrams (Chamerion angustifolium) og mjødurt (Filipendula ulmaria).  
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Figur 2: Felt 9 (profil 7), med pollenserie avmerket. Figur: Birgit Fylling. 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Profil 7 på felt 9 med pollen- og makrofossilserie avmerket. Figur: Birgit Fylling. 
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Figur 4: Foto av PS1 og M1 (profil 7, felt 9). 

 

 

 
Tabell 1. Pollenserie 1 fra profil 7 (felt 9). Uthevede prøver ble analysert. 

Prøve- 
serie 

Prøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog- 
nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS1 

1 39  
C 

Brun fin silt 52714 

2 43 52715 

3 49  
 
 
 

D 

Brun/mørkebrun 
silt- og 
grusholdig jord 
med noe stein 
og kull 

52716 

4 52,5 52717 

5 55,5 52718 

6 60 52719 

7 64 52720 

8 67,5 52721 

9 72 52722 

10 75,5 52723 

11 79,5 52724 

12 83  
 

E 

Svart/ gråsvart 
fin silt med noe 
stor stein 

52725 

13 86 52726 

14 89 52727 

15 92 52728 

16 99,5 52729 

17 103  
 
I 

Mørkegrå 
grusholdig silt 
med noe stein. 
Noe lysere enn 
E 

52730 

18 106 52731 

19 108,5 52732 

20 112,5 52733 

 

Lag C 

Lag D 

Lag E 

Lag I 
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Tabell 2. Makrofossilserie 1 fra profil 7 (felt 9). Uthevede prøver ble analysert. 

Makro- 
serie 

Prøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Bredde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse PPR Katalog- 
nummer 

 
 
 
 
 
 
 

M1 

1 39,5–43  
 
 
 
 
 

3-22 cm til 
H for PS1 

C Brun fin silt 2 13483 

2 54,5–58  
D 

Brun/mørkebrun 
silt- og 
grusholdig jord 
med noe stein 
og kull 

6 13484 

3 67,5–71 9 13485 

4 77–80  
 

E 

Svart/ gråsvart 
fin silt med noe 
stor stein 

12 13486 

5 80–83 13 13487 

6 83–87 14 13488 

7 93–97 - 13489 

8 97–100,5 E/I  16 13490 

9 100,5–105 I Mørkegrå 
grusholdig silt 
med noe stein. 
Noe lysere enn 
E 

17 13491 

10 105–110 I/H H= undergrunn 19+20 13492 

 

 

 

Lok 1, felt 6 

 

Det ble tatt ut pollen- (Tabell 3) og makrofossilprøver (Tabell 4) fra profil 2 på felt 6 

(Figur 5, 6 og 7). Lagbeskrivelse for pollen- og makrofossilserien er gitt i Tabell 3 og 4. 

Pollenprøveserien ble tatt inn ved 4,80 m. 

 

 

 
Figur 5: Felt 6 (profil 2) og Felt 2 (profil 5) med pollenserier avmerket. Figur: Birgit Fylling. 

 

A) 
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Figur 6: Profil 2, felt 6 med pollen- og makrofossilserie avmerket. Figur: Birgit Fylling. 

 

 

 

 

 
 
Figur 7: Foto fra profil 2 (felt 6) som viser uttak av pollenprøver, sammen med dateringsprøver til 
venstre for pollenserien, og makrofossilprøver til høyre.  

 

 

 

Lag 2 

Lag 3 

Lag 4 
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Tabell 3. Pollenserie 2 fra profil 2 (felt 6). Uthevede prøver ble analysert. 

Prøve- 
serie 

Prøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog- 
nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS2 

21 26,5  
 
2 

Gråbrun silt 
med mye 
småstein 

52734 

22 29,5 52735 

23 33 52736 

24 36,5 52737 

25 40 52738 

26 43  
 
 
3 

Brun sandholdig 
silt med mye 
små og 
mellomstore 
stein 

52739 

27 46,5 52740 

28 51 52741 

29 55 52742 

30 59,5 52743 

31 64 52744 

32 67,5 52745 

33 71,5 52746 

34 74,5  
 
4 

Mørk gråbrun 
silt med innslag 
av kullfragment 

52747 

35 77,5 52748 

36 80,5 52749 

37 83,5 52750 

38 86,5 52751 

 

 

 
Tabell 4. Makrofossilserie 2 fra profil 2 (felt 6). Uthevede prøver ble analysert. 

Makro- 
serie 

Prøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Bredde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse PPR Katalog- 
nummer 

 
 
 
 
 

M2 

11 34,5–37,5 490–510 2 Gråbrun silt 
med mye 
småstein 

24+25 13493 

12 64–68  
3 

Brun sandholdig 
silt med mye 
små og 
mellomstore 
stein 

31 13494 

13 68–71,5 32 13495 

14 71,5–75 483–513  
 

4 

Mørk gråbrun 
silt med innslag 
av kullfragment 

34 13496 

15 75–78 35 13497 

16 78–82 36 13498 

17 82–86 37 13499 

18 86–90 38 13500 

 

 

 

 

Lok 1, felt 2 

 

Det ble samlet inn pollen- (Tabell 5) og makrofossilprøver (Tabell 6) fra profil 5 på felt 2 

(Figur 5, 8 og 9). Pollenserien ble tatt inn ved 66 cm langs profilen. Ved felt 2 var det 

beitemark. 
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Figur 8: Profil 5, felt 2 med pollen- og makrofossilserie avmerket. Figur: Birgit Fylling. 

 

 

 
Figur 9: Foto av profil 5 på felt 2 etter uttak av pollen- og makrofossilprøver. 
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Tabell 5. Pollenserie 3 fra profil 5 (felt 2). ug = undergrunn.  

Prøve- 
serie 

Prøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse Katalog- 
nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS3 

39 31  
7 

Lysbrun sand- 
og grusholdig 
jord 

52752 

40 33,5 52753 

41 36 52754 

42 39  
 
4 

Svart/gråsvart, 
kullholdig sand, 
og silt, med noe 
grus og stein. 
Inneholder mer 
sand og grus 
enn lag 3 

52755 

43 42,5 52756 

44 45 52757 

45 47 52758 

46 50  
3 

Gråsvart 
kullholdig grus- 
og silt 

52759 

47 52,5 52760 

48 55 52761 

49 57,5  
6 

Gråbrun 
sandholdig silt 

52762 

50 60 52763 

51 63 ug  52764 

52 25 5 Lysbrun sand- 
og grusholdig 
jord 

52765 

 

 

 
 
Tabell 6. Makrofossilserie 3 fra profil 5 (felt 2). 

Makro- 
serie 

Prøve- 
nummer 

Dybde 
(cm) 

Bredde 
(cm) 

Lag Lagbeskrivelse PPR Katalog- 
nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 

M3 

19 26–29  
 
 
 

89–91 

5 Lysbrun sand- 
og grusholdig 
jord 

52 13501 

20 29–31,5  
7 

Linse av brun 
jord med noe 
sand og silt 

– 13502 

21 31,5–33,5 39 13503 

22 33,5–36 40 13504 

23 36–39  
 
4 

Svart/gråsvart, 
kullholdig sand, 
og silt, med noe 
grus og stein. 
Inneholder mer 
sand og grus 
enn lag 3  

41 13505 

24 39–42 42 13506 

25 42–45 43 13507 

26 45–48 44+45 13508 

27 48–51,5  
3 

Gråsvart 
kullholdig grus- 
og silt 

46 13509 

28 51,5–54 47 13510 

29 56–59  
85–95 

 
6 

Gråbrun 
sandholdig silt 

49 13511 

30 59–62 50 13512 
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Laboratoriemetoder 
 

 

Makrofossilanalyse 

 

Prøvene til makrofossilanalyse ble vasket gjennom siler med maskestørrelse 1, 0,5 og 0,25 

mm. For å fjerne minerogent materiale ble prøvene flottert før de ble analysert. Til både 

sortering og analyse ble en Zeiss stereolupe (Discovery.V20) med forstørrelse ca. 4× til 

14× brukt. Til hjelp ved bestemmelsene ble Cappers et al. (2006) og referansesamlingen av 

makrofossiler ved Universitetet i Bergen benyttet. Analysene ble gjort av Lene S. 

Halvorsen og Anette Overland. Nomenklaturen følger Lid & Lid (2005). 

 

 

 

Pollenanalyse 
 

Det ble tatt ut 1 cm
3 

materiale til preparering fra hver pollenprøve, som hver ble tilsatt 4 

Lycopodium-tabeletter (nr. 177745) (Stockmarr 1971). Pollenprøvene ble preparert etter 

prosedyrene beskrevet i Fægri & Iversen (1989) der man bruker KOH for å fjerne 

humussyrer; varm HF for å fjerne uorganiske partikler; og acetolyse for å fjerne cellulose. 

Prøvene ble deretter farget med fuchsin og tilsatt glyserol.  

 

Pollenprøvene ble analysert med et Zeiss (Imager.M2) mikroskop, med fasekontrast og 

objektiv med 63× forstørrelse. Pollen- og sporebestemmelsene er basert på nøkkelen i 

Fægri & Iversen (1989) og sammenligninger med moderne referansemateriale ved 

pollenlaboratoriet, Universitetet i Bergen. Fragaria vesca og Potentilla spp. er samlet i 

Potentilla-type. Trifolium ssp. er delt i T. repens-type og T. pratense-type etter Odgaard 

(1994). Kornpollen ble bestemt ut fra Beug (2004) og Fægri & Iversen (1989). Soppsporen 

Sordaria type 55A er bestemt ut fra Geel et al. (2003), Gelasinospora er bestemt ut fra 

Geel (1978), og type T-114 (scalariform perforasjonsplate av bjørk, or, hassel eller pors) er 

etter Pals et al. (1980). Uidentifiserte pollenkorn ble registrert i egen gruppe 

(uidentifiserte), og trekullstøv over 10 ble talt.  

 

Resultatene av pollenanalysene er vist i prosentdiagram. Grunnlaget for beregning av 

prosentdiagrammet er pollensummen (∑P), som er summen av terrestriske pollentyper 

samt uidentifiserte pollen (varia). Prosentverdiene for sporer og trekull er beregnet ut fra 

∑P + forekomsten av den aktuelle fossiltypen. I pollendiagrammene er de reelle 

prosentverdiene vist med sorte kurver. De lyse kurvene representerer 10 forstørrelse. 

Diagrammene er oppstilt alfabetisk innenfor grupperingene trær, busker (B), dvergbusker 

(D), urter, sporeplanter og NPP (non-pollen palynomorphs). Diagrammene angir også 

dybde, radiokarbondateringer og lagnummer. Radiokarbondateringene som er avmerket på 

pollendiagrammet relateres til laget de representerer uavhengig av dybdeskalaen i 



13 

 

pollendiagrammet. Pollendiagrammet er tegnet i Core 2.0 (Natvik & Kaland 1993). 

Nomenklatur for høyere planter følger Lid & Lid (2005). 

 

 

 

Resultat og tolkning 
 

 

Lok 2, felt 9, profil 7 (pollenserie 1) 
 

Det ble analysert seks pollenprøver fra pollenserie 1 på felt 9. De tre nederste 

pollenprøvene (fra lag E og I) har ganske lav pollensum og er utelatt fra tolkning og 

diskusjon. Disse pollenprøvene var svært korroderte, og har trolig overrepresentasjon av 

mer resistente og lettere gjenkjennbare pollentaxa. 

 

Lag C 

Fra lag C ble en pollenprøve analysert (Figur 10). Pollenprøven er karakterisert ved nesten 

80 % urter, 13 % uidentifiserte pollenkorn, 2 % busker representert ved einer (Juniperus), 

og under 5 % treslagspollen, representert ved or (Alnus), bjørk (Betula), hassel (Corylus) 

og furu (Pinus). Urtene domineres av gress (Poaceae) med 40 % og engsyre/småsyre 

(Rumex sect. acetosa) med 10 %. Også kurvplanter (Asteraceae sect. Cichorioidae) og 

halvgress/starr (Cyperaceae) er godt representert. Smalkjempe (Plantago lanceolata) som 

kan indikere beiteaktivitet (jfr. Behre 1981) er registrert sammen med flere 

gressmarksindikatorer; ryllik (Achillea-type), knoppurt (Centaurea nigra), øyentrøst 

(Euphrasia), perikum (Hypericum), maure (Galium), blåklokke (Campanula) og engsoleie 

(Ranunculus acris-type). Pollenkorn av bygg (Hordeum-type) er registrert, og 

åkerindikatorene malurt (Artemisia), korsblomster (Brassicaceae) og linbendel (Spergula 

arvensis). Bregnesporer (Dryopteris-type) har kun 8 %, og trekullverdien er 64 %. Den 

møkkindikerende soppsporen Sordaria er registrert. 

 

Radiokarbondatering fra laget gav alderen 2150±30 BP (Beta-330426), kalibrert til BC 

350–110 (førromersk jernalder) (Tabell 7). 

 

Lokaliteten har trolig vært en tørr beitemark, med åkeraktivitet i perioder. Det har ikke 

vært mye skogsvegetasjon i umiddelbar nærhet. 

 

Lag D 

En pollenprøve ble analysert fra lag D (Figur 10). Pollenprøven er karakterisert ved ca. 65 

% urter, 17 % uidentifiserte pollenkorn og 14 % treslagspollen. Treslagspollenet domineres 

av or (Alnus) med 10 %. Urtene domineres av gress (Poaceae) med 49 %, mens 

engsyre/småsyre (Rumex sect. acetosa) oppnår 5 %. Flere gressmarksindikatorer er 

registrert, som smalkjempe (Plantago lanceolata), engsoleie (Ranunculus acris-type), 

ryllik (Achillea-type), blåklokke (Campanula) og perikum (Hypericum). Pollenkorn av 
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uspesifisert korn (Cerealia) er registrert, og åkerindikatorer som malurt (Artemisia), melder 

(Chenopodiaceae), hønsegras (Persicaria maculosa) og linbendel (Spergula arvensis). 

Uspesifiserte bregnesporer (Dryopteris-type) er 19 %, einstape (Pteridium) oppnår 17 %, 

og trekullverdien er 89 %. Den møkkindikerende soppsporen Sordaria er registrert. 

En makrofossilprøve fra laget ble analysert (MA3), og denne inneholdt forkullede frukter 

av åkerugressene hønsegress (Persicaria) og småsyre (Rumex acetosella), samt gress 

(Poaceae) (Tabell 8). Prøven inneholdt også en del trekull. 

 

Radiokarbondatering fra laget gav alderen 2140±30 BP (Beta-330427), kalibrert til BC 

350–60 (førromersk jernalder) (Tabell 7). 

 

Lokaliteten har trolig vært en tørr beitemark, trolig med åkeraktivitet i perioder. Det har 

ikke vært mye skogsvegetasjon i umiddelbar nærhet. 

 

 

Tabell 7: Radiokarbondateringer fra felt 6 og 9. 

Pr. nr. 
Beheim 

BM 
Kat. 

Felt Profil, Lag BP alder Kalibrert alder 
Cal. BC (2σ)* 

13
C/

12
C Lab. No. 

Beta- 

VP-10  9 7, C 2150±30 350–110  -24,7 330426 

VP-11  9 7, D 2140±30 350–60 -24,9 330427 

VP-12  9 7, E 2830±31 1020–900 -26,5 330428 

  9 7, I 3440±30 1879–1682   

  6 2, 2 2520±30 792–539   

  6 2, 3 3360±30 1739–1535   

 13496 6 2, 4 3360±30 1740–1610 -24,4 332707 

VP-03  6 2, 4 3490±30 1900–1740 -24,6 330420 

*Heaton et al. (2009), Reimer et al. (2009), Stuiver et al. (1993), Oeschger et al. 1975 

 

 

Lag E 

Tre pollenprøver ble analysert fra lag E, men de to nederste pollenprøvene var relativt 

pollenfattige. Den øverste pollenprøven er karakterisert ved ca. 55 % urtepollen, 15 % 

uidentifiserte og ca. 30 % treslagspollen. Treslagspollenet er dominert av or (Alnus) med 

over 20 %. Urtene domineres av gress (Poaceae) med 37 %, mens også kurvplanter 

(Asteraceae sect. Cichorioidae) og engsyre/småsyre (Rumex sect. acetosa) er relativt bra 

representert. Disse sammen med urter som smalkjempe (Plantago lanceolata), engsoleie 

(Ranunculus acris-type), blåklokke (Campanula), ryllik (Achillea-type), perikum 

(Hypericum) og rødkløver (Trifolium pratense-type) viser gressmark og kan indikere 

beiteaktivitet. Åkerindikatorer inkluderer malurt (Artemisia), melder (Chenopodiaceae), 

småsyre (Rumex acetosella) og linbendel (Spergula arvensis). Uspesifiserte bregnesporer 

(Dryopteris-type) har 23 %, og einstape (Pteridium) oppnår 21 %. Trekullverdien er 80 %.  

 

De to nederste pollenprøvene har en større andel treslagspollen, særlig or (Alnus), men 

også bjørk (Betula) og hassel (Corylus). I den mellomste pollenprøven ble det registrert 

kornpollen (Cerealia) og noen beitemarksindikatorer. Den nederste pollenprøven, med kun 

82 talte pollenkorn, har 7 % ryllik (Achillea-type), og relativt bra representasjon av 

mjødurt (Filipendula) og engsoleie (Ranunculus acris-type). Begge pollenprøvene har 
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høye verdier av einstape (Pteridium). Den øverste pollenprøven vektlegges ved tolkning av 

laget. 

 

En makrofossilprøve ble analysert (MA6), og denne inneholdt, bortsett fra trekull, et brent 

fragment av hasselnøtteskall og fem Cenococcum sopp-sclerotier, og en uforkullet frukt av 

marikåpe (Alchemilla) (Tabell 8). 

 

Radiokarbondatering fra laget gav alderen 2830±31 BP (Beta-330428), kalibrert til BC 

1020–900 (yngre bronsealder). 

 

Lokaliteten har trolig vært en beitemark, med åkeraktivitet i perioder. Sopp-sclerotier av 

Cenococcum indikerer forstyrret jordsmonn (Jensen 1974, Miller et al. 1994), og høye 

trekullverdier sammen med funn av brent hasselnøtteskall kan tyde på at aske fra 

husholdning ble spredt på åkerarealer. Det har trolig også vært noe skog i nærheten av or 

(Alnus), bjørk (Betula) og hassel (Corylus).  

 

Lag I 

En pollenprøve ble analysert fra lag I. Denne var relativt pollenfattig med kun 79 talte 

pollenkorn. Bjørk (Betula), or (Alnus) og hassel (Corylus) ble registrert, samt gress 

(Poaceae), mjødurt (Filipendula) og noen gressmarksindikatorer. Trekullverdien og 

andelen bregnesporer er høye. 

 

En makrofossilprøve ble analysert (MA9), og denne inneholdt trekull, to brente fragment 

av hasselnøtteskall, en Cenococcum sopp-sclerotie, og et par uidentifiserte frø/frukter 

(Tabell 8). 

 

Radiokarbondatering fra laget gav alderen 3440±30 BP, kalibrert til BC 1879–1682 

(overgangen sen neolittisk–eldre bronsealder). 

 

Lokaliteten kan ha vært dominert av beitemark, men dyrkning kan ikke utelukkes. Det har 

trolig vært noe skogsvegetasjon i nærheten.  
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Figur 10: Pollendiagram fra Felt 9, profil 7. 

 
 



17 

 

Tabell 8. Makrofossilanalyse. Antall identifiserte frø/frukter (unntatt når annet er spesifisert). 
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3 13485 M1 7 9 67,5–71 D 230 1 1 1 2 3 1 1

1 *2 <1 *2

0,5 *2 <1

0,25 *2 <1

6 13488 M1 7 9 83–87 E 235 5 1 1

1 *4 2 *4

0,5 *4 1

0,25 *4 1

9 13491 M1 7 9 100,5–105 I 220 1 2 1 1

1 *3 <1 *1

0,5 *3 <1 *1

0,25 *3 <1 *1

14 13496 M2 2 6 71,5–75 4 400 23 1 1 1 3

1 *4 1 *3

0,5 *4 1 *3

0,25 *4 1 *1

Mengde notert:

*4: veldig mye

*3: relativt mye

*2: noe

*1: lite  
 

 

 

Lok 1, felt 6, profil 2 (pollenserie 2) 
 

Det ble analysert seks pollenprøver fra pollenserie 2 på felt 6. De fire nederste 

pollenprøvene (fra lag 3 og 4) har svært lav pollensum og er utelatt fra tolkning og 

diskusjon.  

 

Lag 2 

En pollenprøve ble analysert (Figur 11) som er karakterisert ved 13 % treslagspollen, ca. 

75 % urtepollen og 9 % uidentifiserte pollenkorn. Treslagspollenet består hovedsakelig av 

or (Alnus), bjørk (Betula) og furu (Pinus). Av busker er kun einer (Juniperus) registrert, 

med lav verdi. Urtene domineres av gress (Poaceae) med 44 %, engsyre/småsyre (Rumex 

sect. acetosa) med 15 % og kurvplanter (tungekroner) (Asteraceae sect. Cichorioidae) med 

6 %. Av urter som kan indikere beiteaktivitet er også engsoleie (Ranunculus acris-type), 

smalkjempe (Plantago lanceolata), blåklokke (Campanula), maure (Galium) og rødkløver 

(Trifolium pratense-type) registrert. Pollenkorn av bygg (Hordeum-type) og uspesifisert 

korn (Cerealia) er tilstede, samt åkerindikatorene malurt (Artemisia), korsblomster 

(Brassicaceae) og melder (Chenopodiaceae). Urter som kan indikere slåttemark inkluderer 

ryllik (Achillea-type), knoppurt (Centaurea nigra) og perikum (Hypericum) (se diskusjon). 
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Bregnesporer (Dryopteris-type) har kun 7 %, og trekullverdien er 81 %. Den 

møkkindikerende soppen Sordaria er registrert. 

 

Radiokarbondatering fra laget gav alderen 2520±30 BP, kalibrert til BC 792–539 

(overgangen yngre bronsealder–førromersk jernalder). 

 

Lokaliteten har trolig vært en åpen beitemark med åkeraktivitet i noen perioder eller i 

nærheten. Det har vært lite skogsvegetasjon i umiddelbar nærhet.  

 

Lag 3 

Tre pollenprøver ble analysert, der de to nederste var bortimot pollentomme (Figur 11). 

Den øverste pollenprøven er karakterisert ved 8 % treslagspollen, 87 % urter, og 5 % 

uidentifiserte pollenkorn. Treslagspollenet er hovedsakelig or (Alnus) og furu (Pinus). 

Gran (Picea) registreres med ett pollenkorn. Urtene domineres av gress (Poaceae) med 

over 40 %, engsyre/småsyre (Rumex sect. acetosa) med 25 %, og kurvplanter (Asteraceae 

sect. Cichorioidae) med over 10 %. Mulige beiteindikatorer er engsoleie (Ranunculus 

acris-type), smalkjempe (Plantago lanceolata), maure (Galium), tiriltunge (Lotus), 

blåklokke (Campanula), og hvit- og rødkløver (Trifolium repens-type og T. pratense-type). 

Pollenkorn av bygg (Hordeum-type) og hvete (Triticum-type) er registrert, og 

åkerindikatorene malurt (Artemisia), korsblomster (Brassicaceae), melder 

(Chenopodiaceae), småsyre (Rumex acetosella) og linbendel (Spergula arvensis). Urter 

som inngår i slåttemark inkluderer ryllik (Achillea-type), knoppurt (Centaurea nigra) og 

perikum (Hypericum). Bregnesporer (Dryopteris-type) har kun 4 %, og trekullverdien er 

46 %. Den møkkindikerende soppen Sordaria, og Gelasinospora er registrert. 

 

De to nederste pollenprøvene fra laget viste dårligere oppbevaringsforhold, med lavere 

pollensum, lavere artsmangfold, og høyere andel av både ubestemte pollenkorn og 

resistente bregnesporer (Dryopteris-type). Trekullverdiene var høye.  

 

Radiokarbondatering fra laget gav alderen 3360±30 BP, kalibrert til BC 1739–1535 (eldre 

bronsealder). 

 

Det er ikke mulig å si om forskjellene i polleninnhold gjennom laget er reelle forskjeller i 

vegetasjon gjennom tid, eller om forskjellene skyldes ulike oppbevaringsforhold og 

nedbrytningsgrad. Den øverste pollenprøven vektlegges i tolkning av laget, og indikerer 

en åpen og tørr beitemark (se diskusjon), trolig med dyrkning i perioder.  

 

Lag 4 

To pollenprøver ble analysert (Figur 11), men disse var bortimot pollentomme (kun hhv. 

20 og 25 pollenkorn registrert). Polleninnholdet var svært korrodert, og pollenkorn av or 

(Alnus) og gress (Poaceae) som er relativt lett å gjenkjenne, ble registrert, trass i dårlig 

oppbevaring. Enkelte særlig resistente pollentyper, som Epilobium (mjølke), Geranium 

(storknebb) og Achillea-type (ryllik) ble notert. Pollenprøvene hadde høye verdier av 

bregnesporer, som trolig er overrepresentert, og høye trekullverdier.  
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Figur 11: Pollendiagram fra felt 6, profil 2. 
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En makrofossilprøve fra laget (MA14) ble analysert (Tabell 8), og denne inneholdt en 

forkullet frukt av bygg (Hordeum) (Figur 12). Byggkornet ble datert til eldre bronsealder, 

1740–1610 cal. BC (Tabell 7). Makrofossilprøven inneholdt også mye trekull, 

Cenococcum sopp-sclerotier som indikerer forstyrrede lokaliteter, et forkullet ubestemt frø, 

og tre uforkullede frukter av gress (Poaceae).  

 

En dateringsprøve fra dette laget (VP03, Beta-330420) gav alderen 3490±30 BP, kalibrert 

til BC 1900–1740 (overgangen sen neolittisk–eldre bronsealder). Det daterte byggkornet 

fra laget (Beta-332707) bekrefter dyrkning lokalt i eldre bronsealder, og laget representerer 

mest sannsynlig et dyrkingslag. 

 

 

 
Figur 12. Bygg (Hordeum) fra lag 4 (Kat. 13496) datert til 3360±30 BP (Cal. BC 1740–1610). 

 

 

 

Diskusjon og oppsummering 
 

Noen av pollenprøvene var preget av svært dårlige oppbevaringsforhold, og disse 

pollenprøvene hadde relativt høye verdier av uidentifiserte pollen og resistente 

bregnesporer (jfr. Havinga 1971).  En rekke pollen er trolig borte som resultat av selektiv 

korrosjon, mens andre mer resistente pollentyper kan være oppkonsentrert. Resistente 

pollentyper inkluderer trolig Epilobium (mjølke), Geranium (storknebb) og Achillea-type 

(ryllik), og disse kan være overrepresentert i pollenprøvene.  

 

De botaniske analysene viser at felt 6 og 9 var jordbruksarealer fra overgangen sen 

neolittisk–eldre bronsealder til førromersk jernalder, der korndyrking og beiteaktivitet 

trolig var de vanligste driftsformene. Funn av byggkorn datert til eldre bronsealder på felt 

6, og kornpollen i de fleste lag på begge feltene gir sterke indikasjoner om lokal åkerdrift. I 
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tillegg er det registrert en rekke pollentyper som tolkes som åkerindikatorer, og høye 

trekullverdier. Området er sørvendt og trolig egnet for dyrkningsaktivitet i forhistorisk tid.  

 

I avsetninger datert til yngre bronsealder (felt 9) ble brent hasselnøtteskall notert, noe som 

kan tyde på at husholdningsaske ble benyttet som gjødsel, eller at feltet ligger nært 

bostedsområdene. De to øverste lagene på felt 9 (lag C og D), og lag 2 på felt 6, ble datert 

til førromersk jernalder, og har registreringer av møkkindikerende sopp (Sordaria T55B), 

noe som kan tyde på endringer i driftsform fra og med førromersk jernalder. Det er mulig 

at Sordaria indikerer bruk av husdyrmøkk som gjødsel. Møkk kan også ha vært tilført via 

beite, evt. i brakkperioder mellom dyrkningsfasene. Pollendataene gir inntrykk av 

gressdominert vegetasjon, slik at beiteaktivitet og/eller slått trolig har vært en viktig del av 

driftsmåten i området.  

 

De øverste pollenprøvene (lag C på felt 9 og lag 2 og 3 på felt 6) har likheter med 

pollenprøver fra slått vegetasjon (Hjelle 1999) med særlig høye verdier av engsyre (Rumex 

Sect. acetosa) og kurvplanter (Asteraceae sect. Cichorioideae), sammen med registreringer 

av pollen-taxa som ryllik (Achillea-type), perikum (Hypericum), knoppurt (Centaurea 

nigra), tiriltunge (Lotus), maure (Galium) og øyentrøst (Euphrasia). Slåttemarker kan ha 

oppstått i førromersk jernalder, i og med at ljåen ble tatt i bruk i Europa i førromersk 

jernalder. Den eldste ljåen i Norge er derimot fra merovingertid (Solberg 2000). Hjelle 

(1999) har sammenlignet resente pollenprøver fra tradisjonelle slåtteenger med fossile 

pollenprøver fra jordprofiler, og har funnet pollenassosiasjoner som indikerer slått tilbake 

til førromersk jernalder (Hjelle 2005). Dette viser trolig at slått er en mulig driftsmåte i 

jordbruket i Norge fra og med førromersk jernalder.  

 

 

 
Litteratur 
 

 

Behre K-E (1981) The interpretation of anthropogenic indicators in pollen diagrams, 

Pollen et Spores 23, pp. 225–245. 

 

Beug H-J (2004) Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende 

Gebiete. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen. 542 pp. 

 

Cappers RTJ, Bekker RM, Jans JEA (2006) Digital seed atlas of the Netherlands. 

Groningen Archaeological Studies 4, Barkhuis Publishing, Eelde, The Netherlands. 

 

Fægri K, Iversen J (1989) Textbook of pollen analysis. 4.ed. By: Fægri K, Kaland PE & 

Krzywinski K. John Wiley & Sons, 328 pp. 

 

Geel B van (1978) A palaeoecological study of Holocene peat bog sections in Germany 

and the Netherlands, based on the analysis of pollen, spores and macro- and microscopic 

remains of fungi, algae, cormophytes and animals. Review of Paleobotany and Palynology 

25:1–120. 



22 

 

 

Geel B van, Buurman J, Brinkkemper O, Schelvis J, Aptroot A, van Reenen G, 

Hakbijl T (2003) Environmental reconstruction of a Roman Period settlement site in 

Uitgeest (The Netherlands), with special reference to coprophilous fungi. Journal of 

Archaeological Science 30: 873–883. 

 

Havinga AJ (1971) An experimental investigation into the decay of pollen and spores in 

various soil types. In: Brooks J, Grant PR, Muir MD, van Gijzel P, Shaw G (eds). 

Sporopollenin. London, UK: Academic Press, 446–479. 

 

Heaton TJ, Blackwell PG, Buck CE (2009) A Bayesian approach to the estimation of 

radiocarbon calibration curves: the Intcal09 methodology. Radiocarbon 51 (4): 1111–

1150. 

 

Hellesøe HB (2011) Reguleringsplan Beheim 2 – kulturhistorisk registrering, saksnummer 

10/5143. Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Kulturavdelinga, Førde. 

 

Hjelle KL (1999) Modern pollen assemblages from mown and grazed vegetation types in 

western Norway. Review of Palaeobotany & Palynology 107:55–81. 

 

Hjelle KL (2005) Pollenanalyse — en nødvendig metode for å forstå jernalderens 

jordbrukslandskap I: Bergsvik KA, Engevik A jr (eds) Fra funn til samfunn. 

Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 1:91–103. 

 

Jensen HA (1974) Cenococcum geophilum in arable soil in Denmark. Friesia 10: 300–

314. 

 

Lid J, Lid DT (2005) Norsk flora. Det Norske Samlaget. Oslo. 7. utgave, red. R. Elven. 

 

Miller SL, Torres P, McClean TM (1994) Persistence of basidiospores and sclerotia of 

ectomycorrhizal fungi and Morchella in soil. Mycologia 86 (1): 89–95. 

 

Natvik Ø, Kaland PE (1993) Core 2.0 Upublisert computerprogram. 

 

Odgaard BV (1994) The Holocene vegetation history of northern West Jutland, Denmark. 

Opera Botanica 123:1–171. 

 

Oeschger H, Siegenthaler U, Schotterer U, Gugelmann A (1975). A box diffusion 

model to study the carbon dioxide exchange in nature. Tellus 27: 168–192. 

 

Pals JP, Geel B van, Delfos A (1980) Paleoecological studies in the Klokkeweel bog near 

Hoogkarspel (Noord Holland). Review of Palaeobotany & Palynology 30:371–418. 

 

Reimer PJ, Baillie MGL, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Blackwell PG, Bronk Ramsey 

C, Buck CE, Burr GS, Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, 

Hajdas I, Heaton TJ, Hogg AG, Hughen KA, Kaiser KF, Kromer B, McCormac FG, 

Manning S, Reimer RW, Richards DA, Southon JR, Talamo S, Turney CSM, van der 

Plicht J, Weyhenmeyer CE (2009) IntCal09 and Marine09 Radiocarbon Age Calibration 

curves, 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 51(4):1111–1150. 

 



23 

 

Solberg B (2000) Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.Kr.e1030 e.Kr. Cappelen, Oslo. 

 

Stockmarr J (1971) Tablets with spores used in absolute pollen analysis. Pollen et Spores 

13(4):615–621. 

 

Stuiver M, Reimer PJ (1993) Extended 14C database and revised CALIB radiocarbon 

calibration program (Version 6.0). Radiocarbon 35:215–230. 

 

 

 

Appendiks 

 
Lokaliteten Beheim er gitt botanisk BI-nummer 902. 

Pollen- og makrofossilprøvene ble katalogisert i de paleobotaniske samlingene og gitt 

nummer som vist i tabell A. 

 

 

Tabell A. Katalogiserte prøver fra dyrkningsprofiler fra Beheim, Hafslo. 

Felt, profil, sjakt Type Katalognummer 

 

Felt 9, profil 7, sjakt 9 Pollen 52714–52733 

Felt 9, profil 7, sjakt 9 Makro 13483–13492 

Felt 6, profil 2, sjakt 6 Pollen 52734–52751 

Felt 6, profil 2, sjakt 6 Makro 13493–13500 

Felt 2, profil 5, sjakt 2 Pollen 52752–52765 

Felt 2, profil 5, sjakt 2 Makro 13501–13512 
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Foto Struktur Type Mot Kommentar Film Lok Motiv Signatur
01-01 o ø dig lok 2 oversikt terreng B.F.
01-02 o sv dig lok 2 oversikt terreng B.F.
01-03 o v dig lok 2 oversikt terreng B.F.
01-04 o s dig lok 2 oversikt terreng B.F.
01-05 o nv utgår dig lok 3 oversikt terreng, sjakt 13 B.F.
01-06 o nø utgår dig lok 3 oversikt terreng, sjakt 13 B.F.
01-07 o nø utgår dig lok 3 oversikt terreng, sjakt 13 B.F.
01-08 o sv utgår dig lok 3 oversikt terreng, sjakt 13 B.F.
01-09 o sv utgår dig lok 3 oversikt terreng, sjakt 13 B.F.
01-10 o sø utgår dig lok 3 oversikt terreng, sjakt 13 B.F.
01-11 o ø utgår dig lok 3 oversikt terreng,sjakt 13 B.F.
01-12 o sø utgår dig skråning mot sjakt 13 B.F.
01-13 o ø dig skråning nedenfor lok1, felt 1 B.F.
01-14 o ø dig skråning nedenfor lok1, felt 1 B.F.
01-15 o ø dig lok 1 oversikt terreng B.F.
01-16 a sv dig lok 1 Cecilia og totte B.F.
01-17 o sv dig lok 1 oversikt terreng B.F.
01-18 o sv dig lok 1 oversikt terreng B.F.
01-19 o ø dig lok 1 oversikt terreng, felt 1 B.F.
01-20 o nø dig lok 1 oversikt terreng, felt 2 B.F.
01-21 o ø dig lok 1 oversikt terreng, felt 2 B.F.
01-22 o sø dig lok 1 oversikt terreng, felt 2 B.F.
01-23 o ø dig lok 1 oversikt terreng B.F.
01-24 o nø dig lok 1 oversikt terreng, felt 2,4,5,6 B.F.
01-25 o sø dig lok 1 oversikt terreng, mot felt 3 B.F.
01-26 a sø dig lok 1 arb.bilde, Cecilia mot felt 2 og 3 B.F.
01-27 o sø dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-28 o v dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-29 o nv dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-30 o nv dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-31 o ø dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-32 o ø dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-33 o nv dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-34 o sv dig lok 1 felt 1 åpnet B.F.
01-35 a s dig lok 1 arb.bilde, Cecilia og Kevin, felt 3 B.F.
01-36 o ø dig lok 1 felt 3 åpnet B.F.
02-01 o ø dig lok 1 felt 3 åpnet B.F.
02-02 o nø dig lok 1 felt 3 åpnet B.F.
02-03 o sø dig lok 1 felt 3 åpnet B.F.
02-04 o ø dig lok 1 oversikt terreng, felt4 B.F.
02-05 o s dig lok 1 felt 4 mot felt 2 med Kevin B.F.
02-06 a nø dig lok 1 arb.bilde, Cecilia og Kevin B.F.
02-07 o ø dig lok 1 felt 2 åpnet K.W.
02-08 o s utgår dig lok 3 rundt sjakt 13 K.W.
02-09 o v utgår dig lok 3 rundt sjakt 13 K.W.
02-10 o n utgår dig lok 3 rundt sjakt 13 K.W.
02-11 o s utgår dig lok 1 rundt sjakt 13 K.W.
02-12 o n utgår dig lok 1 rundt sjakt 13 K.W.
02-13 o sø dig lok 3 oversikt terreng, felt7 (sjakt 14) K.W.
02-14 o n dig lok 3 oversikt terreng K.W.
02-15 o n dig lok 3 oversikt terreng fra vei, mot lok 1 K.W.
02-16 o n dig lok 3 oversikt terreng fra vei, mot lok 1 K.W.
02-17 o ø dig lok 2 oversikt terreng K.W.
02-18 o sø dig lok 2 oversikt terreng K.W.
02-19 o nø dig lok 2 oversikt terreng K.W.
02-20 t dig siteplan K.W.
02-21 t dig siteplan K.W.
02-22 o ø dig lok 1 felt 6 åpnet C.F.
02-23 o nø dig lok 1 felt 6 åpnet C.F.
02-24 o v dig lok 1 felt 6 åpnet C.F.
02-25 o sv dig lok 1 felt 6 åpnet, med Birgit C.F.
02-26 o sø dig lok 1 felt 6 åpnet, med sydlig profil C.F.
02-27 o sø dig lok 1 felt 6 åpnet, med sydlig profil C.F.
02-28 o sø dig lok 1 felt 6 åpnet, med sydlig profil C.F.
02-29 o nv dig lok 1 felt 5 åpnet C.F.
02-30 o sø dig lok 1 felt 5 åpnet C.F.
02-31 o sø dig lok 1 felt 5 åpnet C.F.
02-32 o ø dig lok 1 felt 4 åpnet C.F.
02-33 o n dig lok 1 felt 4 åpnet C.F.
02-34 o sv dig lok 1 felt 6 og parkering fra felt 4 C.F.
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Foto Struktur Type Mot Kommentar Film Lok Motiv Signatur
02-35 o sv dig lok 1 felt 4 med Cecilia C.F.
02-36 o n dig lok 3 felt 7 åpnet K.W.
03-01 o sø dig lok 3 felt 7 åpnet K.W.
03-02 o sv dig lok 3 felt 7 åpnet K.W.
03-03 o n dig lok 3 felt 7 åpnet K.W.
03-04 o n dig lok 3 felt 7 åpnet K.W.
03-05 o nv dig lok 3 felt 7 åpnet K.W.
03-06 p n dig lok 1 profil 1, felt 1, (fra vest mot øst) C.F.
03-07 p n dig lok 1 profil 1, felt 1 C.F.
03-08 p n dig lok 1 profil 1, felt 1 C.F.
03-09 p n dig lok 1 profil 1, felt 1 C.F.
03-10 p n dig lok 1 profil 1, felt 1, tot C.F.
03-11 p n dig lok 1 profil 1, felt 1, tot C.F.
03-12 a sv dig lok 1 arb.bilde med Birgit, omr 6 C.F.
03-13 p s dig lok 1 profil 2, felt 6, (fra øst mot vest) C.F.
03-14 p s dig lok 1 profil 2, felt 6 C.F.
03-15 p s dig lok 1 profil 2, felt 6 C.F.
03-16 p s dig lok 1 profil 2, felt 6 C.F.
03-17 p s dig lok 1 profil 2, felt 6 C.F.
03-18 p s dig lok 1 profil 2, felt 6 C.F.
03-19 a v dig lok 1 arb.bilde. Birgit, felt 6 C.F.
03-20 p v dig lok 1 profil 3, felt 6, (fra nord mot syd) B.F.
03-21 p v dig lok 1 profil 3, felt 6 B.F.
03-22 p v dig lok 1 profil 3, felt 6 B.F.
03-23 p v dig lok 1 profil 3, felt 6 B.F.
03-24 p v dig lok 1 profil 3, felt 6 B.F.
03-25 p v dig lok 1 profil 3, felt 6 B.F.
03-26 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 (fra nv mot sø) B.F.
03-27 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-28 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-29 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-30 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-31 p sv utgår dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-32 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-33 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-34 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-35 p sv utgår dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
03-36 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
04-01 p sv dig lok 1 profil 4, felt 5 B.F.
04-02 o sø dig lok 2 felt 9 åpnet B.F.
04-03 o ø dig lok 2 felt 8 åpnet B.F.
04-04 o nø dig lok 2 felt 8 åpnet B.F.
04-05 o sø dig lok 2 felt 10 åpnet B.F.
04-06 o sø dig lok 2 felt 11 åpnet B.F.
04-07 o s dig lok 2 felt 12 åpnet B.F.
04-08 o v dig lok 2 felt 12 åpnet B.F.
04-09 o nv dig lok 2 felt 8 åpnet B.F.
04-10 o v dig lok 2 felt 8 åpnet B.F.
04-11 o n dig lok 2 felt 12 åpnet B.F.
04-12 o n dig lok 2 felt 12 åpnet B.F.
04-13 f n dig lok 2 markering i profil 6, ovenfra B.F.
04-14 p n dig lok 2 markering i profil 6, profil B.F.
04-15 p n dig lok 2 markering i profil 6, profil B.F.
04-16 p n fra øst mot vest dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-17 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-18 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-19 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-20 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-21 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-22 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-23 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-24 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-25 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-26 p n samme som 04-27 dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-27 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-28 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-29 p n utgår dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-30 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-31 p n dig lok 2 profil 6, felt 8 B.F.
04-32 p ø fra syd mot nord dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.



Foto Struktur Type Mot Kommentar Film Lok Motiv Signatur
04-33 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
04-34 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
04-35 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
04-36 o ø dig lok 2 lok 2, oversikt B.F.
05-01 p ø forts. fra 04-35 dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
05-02 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
05-03 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
05-04 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9 B.F.
05-05 p ø fra syd mot nord dig lok 2 profil 7, felt 9, total B.F.
05-06 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9, total B.F.
05-07 p ø dig lok 2 profil 7, felt 9, total B.F.
05-08 p sø dig lok 2 profil 7, felt 9, oversikt/m Kevin, total B.F.
05-09 p nø dig lok 2 profil 6, felt 8, oversikt, total B.F.
05-10 p n fra øst mot vest dig lok 2 profil 6, felt 8, total B.F.
05-11 p n dig lok 2 profil 6, felt 8, total B.F.
05-12 p n dig lok 2 profil 6, felt 8, total B.F.
05-13 p v dig lok 2 profil 3, felt 6, oversikt, total B.F.
05-14 p s dig lok 2 profil 2, felt 6, oversikt, total C.F.
05-15 1054 f n dig lok 1 plan C.F.
05-16 1079 f n dig lok 1 plan S.D.
05-17 1079 p nv dig lok 1 profil S.D.
05-18 1083 f n dig lok 1 plan S.D.
05-19 1083 p nv dig lok 1 profil S.D.
05-20 1098 f nv dig lok 1 plan S.D.
05-21 1098 p sø dig lok 1 profil S.D.
05-22 p n dig lok 1 profil 5, felt 2, oversikt total S.D.
05-23 p n fra vest mot øst dig lok 1 profil 5, felt 2, total B.F.
05-24 p n dig lok 1 profil 5, felt 2, total B.F.
05-25 p n dig lok 1 profil 5, felt 2, total B.F.
05-26 p n dig lok 1 profil 5, felt 2, total B.F.
05-27 1109 f s dig lok 1 plan B.F.
05-28 1109 f s dig lok 1 plan C.F.
05-29 1028 f sv dig lok 1 plan C.F.
05-30 1140 f sø dig lok 1 plan K.W.
05-31 1109 p s dig lok 1 profil B.F.
05-32 1118 f sv dig lok 1 plan C.F.
05-33 1028 p utgår, feil nr dig lok 1 C.F.
05-34 1028 p sv dig lok 1 profil C.F.
05-35 1118 p s dig lok 1 profil C.F.
06-01 1118 p s dig lok 1 profil C.F.
06-02 1038 f ø dig lok 1 plan C.F.
06-03 1125 f sv dig lok 1 plan K.W.
06-04 1125 f sv dig lok 1 plan C.F.
06-05 1140 p sv dig lok 1 profil C.F.
06-06 1140 p sv dig lok 1 profil B.F.
06-07 1140 p sv dig lok 1 profil B.F.
06-08 1066 f nø dig lok 1 plan B.F.
06-09 1125 f sv rest av kullag i bunn dig lok 1 plan/profil K.W.
06-10 1125 p sv rest av kullag i bunn dig lok 1 plan/profil C.F.
06-11 1125 p sv dig lok 1 profil C.F.
06-12 1125 p sv dig lok 1 profil C.F.
06-13 1125 p sv dig lok 1 profil, detaljer C.F.
06-14 1125 p sv dig lok 1 profil C.F.
06-15 1066 p ø dig lok 1 profil C.F.
06-16 1092 f n dig lok 1 plan K.W.
06-17 1092 f nø dig lok 1 plan K.W.
06-18 1136 f v dig lok 1 plan K.W.
06-19 1633 f nv (delvis snittet) dig lok 1 plan B.F.
06-20 1633 f nv dig lok 1 plan B.F.
06-21 1633 p nv dig lok 1 profil B.F.
06-22 1092 p v utgår dig lok 1 profil B.F.
06-23 1092 p v utgår dig lok 1 profil C.F.
06-24 1092 p v utgår dig lok 1 profil C.F.
06-25 1092 p v dig lok 1 profil C.F.
06-26 1092 p v dig lok 1 profil C.F.
06-27 p ø dig lok 2 profil 7, før uttak VP 10-13 B.F.
06-28 p ø dig lok 2 profil 7, før uttak VP 10-13 B.F.
06-29 p ø dig lok 2 profil 7, etter uttak VP 10-13 B.F.
06-30 p ø dig lok 2 profil 7, etter uttak VP 10-13 B.F.
06-31 p n dig lok 2 profil 6, før uttak VP14-15 B.F.
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06-32 p n dig lok 2 profil 6, etter uttak VP14-15 B.F.
06-33 p n dig lok 2 profil 6, før uttak VP16 B.F.
06-34 p n dig lok 2 profil 6, etter uttak VP16 B.F.
06-35 p n dig lok 2 profil 6, før uttak VP17-18 B.F.
06-36 p n ute av fokus, se 07-01 dig lok 2 profil 6, etter uttak VP17-18 B.F.
07-01 p n dig lok 2 profil 6, etter uttak VP17-18, total B.F.
07-02 p sø dig lok 1 profil 2, etter uttak VP 1-3, 19-20 B.F.
07-03 p sv dig lok 1 profil 4, seksjon for uttak av VP21-23 B.F.
07-04 1410 f n mangler nummer dig lok 1 plan K.W.
07-05 1410 f n dig lok 1 plan K.W.
07-06 1410 p n dig lok 1 profil K.W.
07-07 p n dig lok 1 profil 5, etter uttak VP, total B.F.
07-08 p n dig lok 1 profil 5, etter uttak VP, halv total B.F.
07-09 p s dig lok 1 profil 4, etter uttak VP 21-23 B.F.
07-10 o n dig Utsikt mot Hafslo fra syd/ sydøst B.F.
07-11 o n dig Utsikt mot Hafslo fra syd/ sydøst B.F.
07-12 o n dig Utsikt mot Hafslo fra syd/ sydøst B.F.
07-13 o v dig Utsikt mot Hafslo fra øst/nordøst B.F.
07-14 o v dig Utsikt mot Hafslo fra øst/nordøst B.F.
07-15 o v dig Utsikt mot Hafslo fra øst/nordøst B.F.
07-16 o v dig Utsikt mot Hafslo fra øst/nordøst B.F.
07-17 1440 f n dig lok 1 plan C.F.
07-18 1440 p nv dig lok 1 profil C.F.
07-19 1440 p nv uklart dig lok 1 profil C.F.
07-20 1418 f nø dig lok 1 plan C.F.
07-21 1418 p nø dig lok 1 profil C.F.
07-22 1418 p nø dig lok 1 profil C.F.
07-23 p v dig lok 1 profil 8, felt13, total B.F.
07-24 p v fra sør mot nord dig lok 1 profil 8, felt13 B.F.
07-25 p v dig lok 1 profil 8, felt13 B.F.
07-26 p v dig lok 1 profil 8, felt13 B.F.
07-27 p v dig lok 1 profil 8, felt13 B.F.
07-28 1374 f s mangler nummer dig lok 1 plan K.W.
07-29 1374 f s dig lok 1 plan K.W.
07-30 1425 f s dig lok 1 plan C.F.
07-31 1374 p n dig lok 1 profil K.W.
07-32 1425 p s dig lok 1 profil C.F.
07-33 1425 p s mørkt dig lok 1 profil C.F.
07-34 1326 f ø dig lok 1 plan K.W.
07-35 1447 f n dig lok 1 plan K.W.
07-36 1326 p ø dig lok 1 profil K.W.
08-01 1394 f v dig lok 1 plan B.F.
08-02 1656 p v dig lok 1 struktur i profil, felt 3 (jmf.S2, FK) K.W.
08-03 1447 p n dig lok 1 profil C.F.
08-04 1447 p n dig lok 1 profil C.F.
08-05 1316 f n dig lok 1 plan K.W.
08-06 1316 p n dig lok 1 profil K.W.
08-07 1394 p v dig lok 1 profil B.F.
08-08 1341 f nv dig lok 1 plan C.F.
08-09 o nv dig lok 1 Rydningsrøys i treklynge v/ felt 2 B.F.
08-10 o n dig lok 1 Rydningsrøys i treklynge v/ felt 2 B.F.
08-11 o v dig lok 1 Rydningsrøys i treklynge v/ felt 2 B.F.
08-12 o ø dig lok 1 Rydningsrøys i treklynge v/ felt 2 B.F.
08-13 o ø dig lok 1 Rydningsrøys i treklynge v/ felt 2 B.F.
08-14 1400 f nv dig lok 1 plan B.F.
08-15 1341 p nø dig lok 1 profil C.F.
08-16 1400 p nv dig lok 1 profil B.F.
08-17 1380 f s dig lok 1 plan C.F.
08-18 1656 p v 1m scale dig lok 1 profil K.W.
08-19 1656 f n 60cm scale dig lok 1 plan K.W.
08-20 1380 p n dig lok 1 profil C.F.
08-21 1380 p n dig lok 1 profil C.F.
08-22 1160 f n dig lok 1 plan C.F.
08-23 1172 f n dig lok 1 plan B.F.
08-24 1172 f n dig lok 1 plan B.F.
08-25 1172 p n dig lok 1 profil B.F.
08-26 1232 f nv dig lok 1 plan C.F.
08-27 1232 p nv dig lok 1 profil C.F.
08-28 o dig tåke over Hafslo vatnet C.F.
08-29 o dig tåke over Hafslo vatnet C.F.
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08-30 1160 p n dig lok 1 profil K.W.
08-31 1244 p n dig lok 1 profil C.F.
08-32 1223 f n dig lok 1 plan C.F.
08-33 1223 p n dig lok 1 profil C.F.
08-34 flere f sø 1267, 1181,1190,1214,1200 dig lok 1 flere strukturer, felt 2, plan K.W.
08-35 flere f sø 1267, 1181,1190,1214,1200 dig lok 1 flere strukturer, felt 2, plan K.W.
08-36 1267 f sø dig lok 1 plan K.W.
09-01 1181 f s dig lok 1 plan K.W.
09-02 1190 f n dig lok 1 plan K.W.
09-03 1214 f nv dig lok 1 plan K.W.
09-04 1200 f nv dig lok 1 plan K.W.
09-05 1200 p n dig lok 1 profil K.W.
09-06 1190 p n dig lok 1 profil K.W.
09-07 1214 p n dig lok 1 profil K.W.
09-08 1223 p n dig lok 1 profil K.W.
09-09 1256 p n dig lok 1 profil K.W.
09-10 1181 p n dig lok 1 profil K.W.
09-11 1267 p v dig lok 1 profil K.W.
09-12 1490 f nv dig lok 3 plan S.D.
09-13 1568 p n utgår dig lok 3 profil C.F.
09-14 1500 f ø dig lok 3 plan K.W.
09-15 1490 p nv dig lok 3 profil S.D.
09-16 1490 p nv dig lok 3 profil S.D.
09-17 1593 f ø dig lok 3 plan C.F.
09-18 1500 p ø dig lok 3 profil K.W.
09-19 1581 f n dig lok 3 plan S.D.
09-20 1581 p v dig lok 3 profil S.D.
09-21 1593 p ø dig lok 3 profil C.F.
09-22 a ø dig lok 3 arbeidsbilde, Søren C.F.
09-23 a ø dig lok 3 arbeidsbilde, Søren og chicksa C.F.



 

Prøvenr Lokalitet Felt Profil Lag Struktur Cal BP ± 2 Sig Cal AD/BC Betanummer
1 1 6 2 2
2 1 6 2 3
3 1 6 2 4 3500±30 30 1900-1740 BC 330420
4 1 2 5 7 1890±30 30 60-210 AD 330421
5 1 2 5 4
6 1 2 5 3 3510±30 30 1920-1750 BC 330422
7 1 2 5 6 3630±30 30 2120-1920 BC 330423
8 1 2 5 5 7210±30 30 6210-6010 BC 330424
9 1 2 5 2 2360±30 30 480-390 BC 330425
10 2 9 7 C 2150±30 30 350-110 BC 330426
11 2 9 7 D 2140±30 30 350-60 BC 330427
12 2 9 7 E 2810±30 31 1020-900 BC 330428
13 2 9 7 I 3440±30 32 1880-1680 BC 330429
14 2 8 6 9a
15 2 8 6 9b
16 2 8 6 9
17 2 8 6 3
18 2 8 6 3
19 u u u u
20 u u u u
21 1 5 4 2 2190±30 30 370-170 BC 330430
22 1 5 4 3 1740±30 30 240-390 AD 330431
23 1 5 4 4
24 u u u u
25 u u u u
26 1 6 2 2 2500±30 30 780-520 BC 330432
27 1 6 2 3 3340±30 30 1720-1530 BC 330433
28 1 2 5 2
29 1 2 5 6
30 1 2 1160 2860±30 1120-930 BC 335617
31 1 3 1326 2890±30 1190-1000 BC 335618
32 1 3 1418 2730±30 890-850 BC 335619
33 1 3 1656 2930±30 1260-1020 BC 335620
34 1 3 1440 2750±30 970-830 335621
35 1 3 1400
36 1 1 1140 2840±30 1110-920 BC 335622
37 1 1 1140 2950±30 1260-1050 BC 335623
38 1 1 1125 2800±30 1010-900 BC 335624
40 1 1 1028 2900±30 1210-1000 BC 335625
39 1 1 1118
41 3 7 1490
42 3 7 1581 1820±30 130-250 AD 335626
43 3 7 1593 1760±30 220-380 AD 335627
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Vedlegg  E. Liste over tegninger 

Tegning Tegner Dato Felt Lok. Type Målestokk
1 BF 27/280812 1 1 Plan og profil 1:20
2 KW 280812 2 1 Plan og profil 1:20
3 CF 27/280812 3 1 Plan og profil 1:20
4 SD 1 1 Plan og profil 1:10/1:20
5 BF 270812 1,1 1 profil (8) 1:20
6 BF 240812 5 1 Profil (4) 1:20
7 CF 210812 6 1 profil (2,3) 1:20
8 KW 240812 Plan og profil 1:20
9 BF 210812 2 1 Profil (5) 1:20
10 KW 200812 9 2 Profil (7) 1:20
11 BF 210812 1 1 Profil (1) 1:20
12 BF 22/230812 1 1 Plan og profil 1:20
13 CF 230812 1 1 Profil 1:20
14 CF/BF 200812 8 2 Profil (6) 1:20
15 CF 22/230812 1 1 Plan og profil 1:20
16 KW 270812 3 1 Plan og profil 1:20
17 KW/CF/BF 23/290812 2/7 1/3 Plan og profil 1:20
18 SD 3 Plan og profil 1:20



Mr. Soren Diinhoff Report Date: 9/25/2012

Universitetet i Bergen Material Received: 9/17/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 330420 3490 +/- 30 BP -24.6 o/oo 3500 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-03
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1900 to 1740 (Cal BP 3850 to 3690)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330421 1900 +/- 30 BP -25.9 o/oo 1890 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-04
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 60 to 180 (Cal BP 1890 to 1770) AND Cal AD 190 to 210 (Cal BP 1760 to 1740)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330422 3500 +/- 30 BP -24.6 o/oo 3510 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-06
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1920 to 1750 (Cal BP 3870 to 3700)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330423 3640 +/- 30 BP -25.9 o/oo 3630 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-07
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 2120 to 2090 (Cal BP 4070 to 4040) AND Cal BC 2040 to 1920 (Cal BP 3990 to 3870)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Soren Diinhoff Report Date: 9/25/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 330424 7220 +/- 40 BP -25.7 o/oo 7210 +/- 40 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-08
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 6210 to 6190 (Cal BP 8160 to 8140) AND Cal BC 6180 to 6170 (Cal BP 8130 to 8120)

Cal BC 6160 to 6140 (Cal BP 8110 to 8090) AND Cal BC 6110 to 6010 (Cal BP 8060 to 7960)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330425 2330 +/- 30 BP -23.4 o/oo 2360 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-09
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 480 to 460 (Cal BP 2430 to 2420) AND Cal BC 410 to 390 (Cal BP 2360 to 2340)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330426 2150 +/- 30 BP -24.7 o/oo 2150 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-10
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 350 to 290 (Cal BP 2300 to 2240) AND Cal BC 230 to 220 (Cal BP 2180 to 2170)

Cal BC 210 to 110 (Cal BP 2160 to 2060)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330427 2140 +/- 30 BP -24.9 o/oo 2140 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-11
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 350 to 300 (Cal BP 2300 to 2250) AND Cal BC 220 to 220 (Cal BP 2180 to 2170)

Cal BC 210 to 90 (Cal BP 2160 to 2040) AND Cal BC 70 to 60 (Cal BP 2020 to 2010)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Soren Diinhoff Report Date: 9/25/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 330428 2830 +/- 30 BP -26.5 o/oo 2810 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-12
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1020 to 900 (Cal BP 2970 to 2850)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330429 3420 +/- 30 BP -24.0 o/oo 3440 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-13
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1880 to 1840 (Cal BP 3820 to 3790) AND Cal BC 1820 to 1800 (Cal BP 3770 to 3750)

Cal BC 1780 to 1680 (Cal BP 3730 to 3640)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330430 2180 +/- 30 BP -24.3 o/oo 2190 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-21
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 370 to 170 (Cal BP 2320 to 2120)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330431 1770 +/- 30 BP -27.0 o/oo 1740 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-22
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 240 to 390 (Cal BP 1720 to 1560)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Soren Diinhoff Report Date: 9/25/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 330432 2520 +/- 30 BP -26.1 o/oo 2500 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-26
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 780 to 520 (Cal BP 2730 to 2470)
____________________________________________________________________________________

Beta - 330433 3360 +/- 30 BP -26.5 o/oo 3340 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP-27
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1720 to 1720 (Cal BP 3680 to 3670) AND Cal BC 1690 to 1530 (Cal BP 3640 to 3480)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.6 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330420

Conventional rad iocarbon age: 3500±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 1900 to 1740 (Cal BP 3850 to 3690)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 1880 (Cal BP 3820) and

Cal BC 1840 (Cal BP 3790) and
Cal BC 1820 (Cal BP 3770) and
Cal BC 1800 (Cal BP 3750) and
Cal BC 1780 (Cal BP 3730)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 1880 to 1770 (C al BP 3830 to 3720)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

3 380

3 400

3 420

3 440

3 460

3 480

3 500

3 520

3 540

3 560

3 580

Charred m ate rial
3 600

Cal BC
192 0 19 00 1 880 1860 184 0 1 820 1800 178 0 17 60 1 740 1720

350 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.9 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330421

Conventional rad iocarbon age: 1890±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal AD 60 to 180 (Cal B P 1890 to 1770) an d
Cal AD 190 to 210 (Cal BP 1760 to 1740)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal AD 90 (Cal BP 1860) and

Cal AD 100 (C al BP 1850) and
Cal AD 120 (C al BP 1830)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal AD 80 to 130 (Cal BP 1870 to 1820)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

1 780

1 800

1 820

1 840

1 860

1 880

1 900

1 920

1 940

1 960

1 980

Charred m ate rial
2 000

Cal AD
20 40 6 0 80 100 1 20 140 160 18 0 2 00 220

189 0±30 BP
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CALIBRATION O F RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.6:lab . mult=1)

Lab oratory n um ber: Beta-330422

Conventional rad iocarb on age: 3510±30 BP

2 Sigm a calibrated result:
(95% p robab ility)

Cal BC 1920 to 1750 (Cal BP 3870 to 3700)

Intercept data

Inte rcepts of radiocarbon age
with ca libration curve: Cal BC 1880 (Cal BP 3830) and

Cal BC 1840 (Cal BP 3790) and
Cal BC 1830 (Cal BP 3780)

1 Sigma calibra ted results:
(68% probabili ty)

Cal BC 1890 to 1860 (Cal BP 3840 to 3810) and
Cal BC 1850 to 1770 (Cal BP 3800 to 3720)

4985 S.W. 74 th C ourt, M iami, Florida 33155 • Te l: (305)667-5167 • F ax: (305)663-0964 • E -Mail: beta@ rad iocarbon .com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talm a, A . S ., Vogel, J. C., 1993, R adiocarbon 35(2):317-322
A Simplified A pproach to Calibra ting C14 Dates

M ath em atics used for ca libra tion scenario
Stuiver,e t.al,1993 , Radiocarbon 35(1):137-189, O eschger,et .a l.,1975 ,Tellus 27:168-192
H eaton ,e t.a l.,2009 , Radiocarbon 51(4):1151-1164 , Reim er,e t.al , 2009 , Radiocarbon 51(4):1111-1150 ,

Referen ces to INTC A L09 database
INTC AL09

Database used
References:

R
ad

io
ca

rb
on

a
ge

(B
P

)

3400

3420

3440

3460

3480

3500

3520

3540

3560

3580

3600

Charred mate ria l
3620

Ca l B C
1940 1920 1900 1880 1860 1840 1820 1800 1780 1760 1740 1720 1700

3510±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.9 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330423

Conventional rad iocarbon age: 3630±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 2120 to 2090 (Cal BP 4070 to 4040) and
Cal BC 2040 to 1920 (Cal BP 3990 to 3870)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 2010 (Cal BP 3960) and

Cal BC 2000 (Cal BP 3950) and
Cal BC 1980 (Cal BP 3930)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 2030 to 1950 (C al BP 3980 to 3900)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

3 520

3 540

3 560

3 580

3 600

3 620

3 640

3 660

3 680

3 700

3 720

Charred m ate rial
3 740

Cal BC
214 0 21 20 2 100 2080 206 0 20 40 2020 200 0 19 80 1 960 1940 19 20 1900

363 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.7 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330424

Conventional rad iocarbon age: 7210±40 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 6210 to 6190 (Cal BP 8160 to 8140) and
Cal BC 6180 to 6170 (Cal BP 8130 to 8120) and
Cal BC 6160 to 6140 (Cal BP 8110 to 8090) and
Cal BC 6110 to 6010 (Cal BP 8060 to 7960)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 6060 (Cal BP 8010)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 6080 to 6030 (C al BP 8030 to 7980)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

7 060

7 080

7 100

7 120

7 140

7 160

7 180

7 200

7 220

7 240

7 260

7 280

7 300

7 320

Charred m ate rial
7 340

Cal BC
622 0 6200 6 180 6 160 61 40 61 20 610 0 6080 6 060 6 040 60 20 6000

721 0±40 BP
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CALIBRATION O F RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-23.4:lab . mult=1)

Lab oratory n um ber: Beta-330425

Conventional rad iocarb on age: 2360±30 BP

2 Sigm a calibrated results:
(95% p robab ility)

Cal BC 480 to 460 (Cal BP 2430 to 2420) an d
Cal BC 410 to 390 (Cal BP 2360 to 2340)

Intercept data

Inte rcept of radiocarbon age
with ca libration curve: Cal BC 400 (Cal BP 2350)

1 Sigma calibra ted result:
(68% probabili ty)

Cal BC 410 to 400 (Cal BP 2360 to 2350)

4985 S.W. 74 th C ourt, M iami, Florida 33155 • Te l: (305)667-5167 • F ax: (305)663-0964 • E -Mail: beta@ rad iocarbon .com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talm a, A . S ., Vogel, J. C., 1993, R adiocarbon 35(2):317-322
A Simplified A pproach to Calibra ting C14 Dates

M ath em atics used for ca libra tion scenario
Stuiver,e t.al,1993 , Radiocarbon 35(1):137-189, O eschger,et .a l.,1975 ,Tellus 27:168-192
H eaton ,e t.a l.,2009 , Radiocarbon 51(4):1151-1164 , Reim er,e t.al , 2009 , Radiocarbon 51(4):1111-1150 ,

Referen ces to INTC A L09 database
INTC AL09

Database used
References:

R
ad

io
ca

rb
on

a
ge

(B
P

)

2240

2260

2280

2300

2320

2340

2360

2380

2400

2420

2440

Charred mate ria l
2460

Ca l B C
490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380

2360±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.7 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330426

Conventional rad iocarbon age: 2150±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 350 to 290 (Cal BP 2300 to 2240) and
Cal BC 230 to 220 (Cal BP 2180 to 2170) and
Cal BC 210 to 110 (Cal BP 2160 to 2060)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 200 (Cal BP 2140)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 340 to 320 (Cal BP 2290 to 2270) and
Cal BC 200 to 170 (Cal BP 2150 to 2120)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 040

2 060

2 080

2 100

2 120

2 140

2 160

2 180

2 200

2 220

2 240

Charred m ate rial
2 260

Cal BC
360 3 40 320 30 0 280 260 2 40 220 20 0 180 16 0 140 120 100

215 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.9 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330427

Conventional rad iocarbon age: 2140±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 350 to 300 (Cal BP 2300 to 2250) and
Cal BC 220 to 220 (Cal BP 2180 to 2170) and
Cal BC 210 to 90 (Cal B P 2160 to 2040) and
Cal BC 70 to 60 (C al BP 2020 to 2010)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 180 (Cal BP 2130)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 200 to 160 (Cal BP 2150 to 2110) and
Cal BC 130 to 120 (Cal BP 2080 to 2070)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 020

2 040

2 060

2 080

2 100

2 120

2 140

2 160

2 180

2 200

2 220

Charred m ate rial
2 240

Cal BC
400 3 50 300 2 50 20 0 150 10 0 50 0

214 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-26.5 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330428

Conventional rad iocarbon age: 2810±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 1020 to 900 (Cal B P 2970 to 2850)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 970 (Cal BP 2920) and

Cal BC 960 (Cal BP 2910) and
Cal BC 940 (Cal BP 2890)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 1000 to 920 (Cal BP 2950 to 2870)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 700

2 720

2 740

2 760

2 780

2 800

2 820

2 840

2 860

2 880

2 900

Charred m ate rial
2 920

Cal BC
103 0 1020 101 0 1000 990 980 970 960 950 940 930 920 910 9 00 890

281 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24:lab . mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330429

Conventional rad iocarbon age: 3440±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 1880 to 1840 (Cal BP 3820 to 3790) and
Cal BC 1820 to 1800 (Cal BP 3770 to 3750) and
Cal BC 1780 to 1680 (Cal BP 3730 to 3640)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 1740 (Cal BP 3690)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 1770 to 1730 (C al BP 3720 to 3680) and
Cal BC 1710 to 1690 (C al BP 3660 to 3640)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

3 320

3 340

3 360

3 380

3 400

3 420

3 440

3 460

3 480

3 500

3 520

Charred m ate rial
3 540

Cal BC
190 0 18 80 1 860 1840 182 0 18 00 1780 176 0 17 40 1 720 1700 16 80 1660

344 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.3 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330430

Conventional rad iocarbon age: 2190±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 370 to 170 (Cal BP 2320 to 2120)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 350 (Cal BP 2300) and

Cal BC 320 (Cal BP 2270) and
Cal BC 210 (Cal BP 2160)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 350 to 290 (Cal BP 2300 to 2240) and
Cal BC 230 to 200 (Cal BP 2180 to 2150)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 080

2 100

2 120

2 140

2 160

2 180

2 200

2 220

2 240

2 260

2 280

Charred m ate rial
2 300

Cal BC
380 360 3 40 3 20 30 0 28 0 260 240 2 20 2 00 18 0 160

219 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-27:lab . mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330431

Conventional rad iocarbon age: 1740±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal AD 240 to 390 (Cal BP 1720 to 1560)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal AD 260 (C al BP 1690) and

Cal AD 300 (C al BP 1660) and
Cal AD 320 (C al BP 1630)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal AD 250 to 340 (C al BP 1700 to 1610)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

1 620

1 640

1 660

1 680

1 700

1 720

1 740

1 760

1 780

1 800

1 820

Charred m ate rial
1 840

Cal AD
200 22 0 2 40 260 280 3 00 320 340 36 0 3 80 400

174 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-26.1 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330432

Conventional rad iocarbon age: 2500±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 780 to 520 (Cal BP 2730 to 2470)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 750 (Cal BP 2700) and

Cal BC 680 (Cal BP 2630) and
Cal BC 670 (Cal BP 2620) and
Cal BC 610 (Cal BP 2560) and
Cal BC 600 (Cal BP 2550)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 760 to 730 (Cal BP 2720 to 2680) and
Cal BC 690 to 680 (Cal BP 2640 to 2630) and
Cal BC 670 to 660 (Cal BP 2620 to 2610) and
Cal BC 650 to 540 (Cal BP 2600 to 2490)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 380

2 400

2 420

2 440

2 460

2 480

2 500

2 520

2 540

2 560

2 580

Charred m ate rial
2 600

Cal BC
800 75 0 7 00 650 60 0 5 50 500 450

250 0±30 BP

Page 18 of 19



CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-26.5 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-330433

Conventional rad iocarbon age: 3340±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 1720 to 1720 (Cal BP 3680 to 3670) and
Cal BC 1690 to 1530 (Cal BP 3640 to 3480)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 1620 (Cal BP 3570)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 1680 to 1610 (C al BP 3630 to 3560)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

3 220

3 240

3 260

3 280

3 300

3 320

3 340

3 360

3 380

3 400

3 420

Charred m ate rial
3 440

Cal BC
174 0 1720 1 700 1 680 16 60 16 40 162 0 1600 1 580 1 560 15 40 1520

334 0±30 BP
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Mr. Soren Diinhoff Report Date: 11/27/2012

Universitetet i Bergen Material Received: 11/19/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 335617 2870 +/- 30 BP -25.6 o/oo 2860 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP30
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1120 to 970 (Cal BP 3070 to 2920) AND Cal BC 960 to 930 (Cal BP 2910 to 2880)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335618 2880 +/- 30 BP -24.4 o/oo 2890 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP31
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1190 to 1180 (Cal BP 3140 to 3130) AND Cal BC 1160 to 1140 (Cal BP 3110 to 3090)

Cal BC 1130 to 1000 (Cal BP 3080 to 2950)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335619 2740 +/- 30 BP -25.7 o/oo 2730 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP32
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 920 to 810 (Cal BP 2870 to 2760)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335620 2940 +/- 30 BP -25.5 o/oo 2930 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP33
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1260 to 1230 (Cal BP 3210 to 3180) AND Cal BC 1220 to 1020 (Cal BP 3170 to 2970)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Soren Diinhoff Report Date: 11/27/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 335621 2740 +/- 30 BP -24.4 o/oo 2750 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP34
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 970 to 960 (Cal BP 2920 to 2910) AND Cal BC 940 to 830 (Cal BP 2890 to 2780)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335622 2820 +/- 30 BP -23.5 o/oo 2840 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP36
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1110 to 1100 (Cal BP 3060 to 3050) AND Cal BC 1080 to 1060 (Cal BP 3030 to 3010)

Cal BC 1060 to 920 (Cal BP 3000 to 2870)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335623 2940 +/- 30 BP -24.4 o/oo 2950 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP37
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1260 to 1050 (Cal BP 3210 to 3000)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335624 2810 +/- 30 BP -25.9 o/oo 2800 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP38
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1010 to 900 (Cal BP 2960 to 2850)
____________________________________________________________________________________
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Mr. Soren Diinhoff Report Date: 11/27/2012

Sample Data Measured 13C/12C Conventional
Radiocarbon Age Ratio Radiocarbon Age(*)

Beta - 335625 2900 +/- 30 BP -25.2 o/oo 2900 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP40
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal BC 1210 to 1200 (Cal BP 3160 to 3150) AND Cal BC 1190 to 1140 (Cal BP 3140 to 3090)

Cal BC 1130 to 1000 (Cal BP 3080 to 2950)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335626 1830 +/- 30 BP -25.5 o/oo 1820 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP42
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 130 to 250 (Cal BP 1820 to 1700)
____________________________________________________________________________________

Beta - 335627 1760 +/- 30 BP -24.8 o/oo 1760 +/- 30 BP
SAMPLE : BEHEIM VP43
ANALYSIS : AMS-Standard delivery
MATERIAL/PRETREATMENT : (charred material): acid/alkali/acid
2 SIGMA CALIBRATION : Cal AD 220 to 350 (Cal BP 1730 to 1600) AND Cal AD 370 to 380 (Cal BP 1580 to 1570)
____________________________________________________________________________________
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CALIBRATION O F RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.6:lab . mult=1)

Lab oratory n um ber: Beta-335617

Conventional rad iocarb on age: 2860±30 BP

2 Sigm a calibrated results:
(95% p robab ility)

Cal BC 1120 to 970 (C al BP 3070 to 2920) and
Cal BC 960 to 930 (Cal BP 2910 to 2880)

Intercept data

Inte rcept of radiocarbon age
with ca libration curve: Cal BC 1010 (Cal BP 2960)

1 Sigma calibra ted result:
(68% probabili ty)

Cal BC 1050 to 1000 (Cal BP 3000 to 2950)

4985 S.W. 74 th C ourt, M iami, Florida 33155 • Te l: (305)667-5167 • F ax: (305)663-0964 • E -Mail: beta@ rad iocarbon .com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talm a, A . S ., Vogel, J. C., 1993, R adiocarbon 35(2):317-322
A Simplified A pproach to Calibra ting C14 Dates

M ath em atics used for ca libra tion scenario
Stuiver,e t.al,1993 , Radiocarbon 35(1):137-189, O eschger,et .a l.,1975 ,Tellus 27:168-192
H eaton ,e t.a l.,2009 , Radiocarbon 51(4):1151-1164 , Reim er,e t.al , 2009 , Radiocarbon 51(4):1111-1150 ,

Referen ces to INTC A L09 database
INTC AL09

Database used
References:

R
ad

io
ca

rb
on

a
ge

(B
P

)

2740

2760

2780

2800

2820

2840

2860

2880

2900

2920

2940

Charred mate ria l
2960

Ca l B C
1140 1120 1100 1080 1060 1040 1020 1000 980 960 940 920

2860±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.4 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335618

Conventional rad iocarbon age: 2890±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 1190 to 1180 (Cal BP 3140 to 3130) and
Cal BC 1160 to 1140 (Cal BP 3110 to 3090) and
Cal BC 1130 to 1000 (Cal BP 3080 to 2950)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 1050 (Cal BP 3000)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 1120 to 1010 (C al BP 3070 to 2960)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 780

2 800

2 820

2 840

2 860

2 880

2 900

2 920

2 940

2 960

2 980

Charred m ate rial
3 000

Cal BC
120 0 1180 1 160 1 140 11 20 11 00 108 0 1060 1 040 1 020 10 00 980

289 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.7 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335619

Conventional rad iocarbon age: 2730±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 920 to 810 (Cal BP 2870 to 2760)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 890 (Cal BP 2840) and

Cal BC 880 (Cal BP 2820) and
Cal BC 850 (Cal BP 2800)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 900 to 830 (Cal BP 2850 to 2780)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 620

2 640

2 660

2 680

2 700

2 720

2 740

2 760

2 780

2 800

2 820

Charred m ate rial
2 840

Cal BC
940 920 900 880 860 840 820 800

273 0±30 BP
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CALIBRATION O F RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.5:lab . mult=1)

Lab oratory n um ber: Beta-335620

Conventional rad iocarb on age: 2930±30 BP

2 Sigm a calibrated results:
(95% p robab ility)

Cal BC 1260 to 1230 (Cal BP 3210 to 3180) and
Cal BC 1220 to 1020 (Cal BP 3170 to 2970)

Intercept data

Inte rcept of radiocarbon age
with ca libration curve: Cal BC 1130 (Cal BP 3080)

1 Sigma calibra ted results:
(68% probabili ty)

Cal BC 1210 to 1200 (Cal BP 3160 to 3150) and
Cal BC 1190 to 1140 (Cal BP 3140 to 3090) and
Cal BC 1130 to 1110 (Cal BP 3080 to 3060) and
Cal BC 1100 to 1080 (Cal BP 3050 to 3030) and
Cal BC 1060 to 1060 (Cal BP 3010 to 3000)

4985 S.W. 74 th C ourt, M iami, Florida 33155 • Te l: (305)667-5167 • F ax: (305)663-0964 • E -Mail: beta@ rad iocarbon .com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talm a, A . S ., Vogel, J. C., 1993, R adiocarbon 35(2):317-322
A Simplified A pproach to Calibra ting C14 Dates

M ath em atics used for ca libra tion scenario
Stuiver,e t.al,1993 , Radiocarbon 35(1):137-189, O eschger,et .a l.,1975 ,Tellus 27:168-192
H eaton ,e t.a l.,2009 , Radiocarbon 51(4):1151-1164 , Reim er,e t.al , 2009 , Radiocarbon 51(4):1111-1150 ,

Referen ces to INTC A L09 database
INTC AL09

Database used
References:

R
ad

io
ca

rb
on

a
ge

(B
P

)

2820

2840

2860

2880

2900

2920

2940

2960

2980

3000

3020

Charred mate ria l
3040

Ca l B C
1280 1260 1240 1220 1200 1180 1160 1140 1120 1100 1080 1060 1040 1020 1000

2930±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.4 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335621

Conventional rad iocarbon age: 2750±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 970 to 960 (Cal BP 2920 to 2910) and
Cal BC 940 to 830 (Cal BP 2890 to 2780)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 900 (Cal BP 2850)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 920 to 840 (Cal BP 2870 to 2790)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 640

2 660

2 680

2 700

2 720

2 740

2 760

2 780

2 800

2 820

2 840

Charred m ate rial
2 860

Cal BC
980 960 940 920 900 880 8 60 840 8 20 800

275 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-23.5 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335622

Conventional rad iocarbon age: 2840±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal BC 1110 to 1100 (Cal BP 3060 to 3050) and
Cal BC 1080 to 1060 (Cal BP 3030 to 3010) and
Cal BC 1060 to 920 (Cal B P 3000 to 2870)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal BC 1000 (Cal BP 2950)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 1020 to 970 (Cal BP 2970 to 2920) and
Cal BC 960 to 940 (Cal BP 2910 to 2890)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 720

2 740

2 760

2 780

2 800

2 820

2 840

2 860

2 880

2 900

2 920

Charred m ate rial
2 940

Cal BC
112 0 1100 1 080 1 060 10 40 10 20 100 0 980 9 60 9 40 92 0 900

284 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.4 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335623

Conventional rad iocarbon age: 2950±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 1260 to 1050 (Cal BP 3210 to 3000)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 1190 (Cal BP 3140) and

Cal BC 1180 (Cal BP 3130) and
Cal BC 1160 (Cal BP 3110) and
Cal BC 1140 (Cal BP 3090) and
Cal BC 1130 (Cal BP 3080)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal BC 1260 to 1240 (C al BP 3200 to 3190) and
Cal BC 1210 to 1120 (C al BP 3160 to 3070)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:

R
ad

io
ca

rb
o

n
ag

e
(B

P
)

2 840

2 860

2 880

2 900

2 920

2 940

2 960

2 980

3 000

3 020

3 040

Charred m ate rial
3 060

Cal BC
128 0 1 260 1240 12 20 1200 118 0 1 160 114 0 11 20 1100 10 80 1060 104 0 1020

295 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.9 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335624

Conventional rad iocarbon age: 2800±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal BC 1010 to 900 (Cal B P 2960 to 2850)

In tercep t data

In tercep ts o f radiocarbon age
with calibration curve: Cal BC 970 (Cal BP 2920) and

Cal BC 960 (Cal BP 2910) and
Cal BC 930 (Cal BP 2880)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal BC 1000 to 910 (Cal BP 2950 to 2860)

4985 S.W . 74 th Co u rt , M ia mi, F lo rida 331 5 5 • Tel : (3 05 )667 -51 6 7 • F a x: (30 5 )6 63 -0 9 64 • E -Ma il: b eta@ ra d io ca rb o n.com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:
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P
)

2 680

2 700

2 720

2 740

2 760

2 780

2 800

2 820

2 840

2 860

2 880

Charred m ate rial
2 900

Cal BC
102 0 100 0 980 960 940 920 900 880

280 0±30 BP
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CALIBRATION O F RADIOCARBON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.2:lab . mult=1)

Lab oratory n um ber: Beta-335625

Conventional rad iocarb on age: 2900±30 BP

2 Sigm a calibrated results:
(95% p robab ility)

Cal BC 1210 to 1200 (Cal BP 3160 to 3150) and
Cal BC 1190 to 1140 (Cal BP 3140 to 3090) and
Cal BC 1130 to 1000 (Cal BP 3080 to 2950)

Intercept data

Inte rcepts of radiocarbon age
with ca libration curve: Cal BC 1110 (Cal BP 3060) and

Cal BC 1100 (Cal BP 3050) and
Cal BC 1080 (Cal BP 3030) and
Cal BC 1060 (Cal BP 3010) and
Cal BC 1060 (Cal BP 3000)

1 Sigma calibra ted result:
(68% probabili ty)

Cal BC 1130 to 1020 (Cal BP 3080 to 2970)

4985 S.W. 74 th C ourt, M iami, Florida 33155 • Te l: (305)667-5167 • F ax: (305)663-0964 • E -Mail: beta@ rad iocarbon .com

Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Talm a, A . S ., Vogel, J. C., 1993, R adiocarbon 35(2):317-322
A Simplified A pproach to Calibra ting C14 Dates

M ath em atics used for ca libra tion scenario
Stuiver,e t.al,1993 , Radiocarbon 35(1):137-189, O eschger,et .a l.,1975 ,Tellus 27:168-192
H eaton ,e t.a l.,2009 , Radiocarbon 51(4):1151-1164 , Reim er,e t.al , 2009 , Radiocarbon 51(4):1111-1150 ,

Referen ces to INTC A L09 database
INTC AL09

Database used
References:
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2780

2800

2820

2840

2860

2880

2900

2920

2940

2960

2980

Charred mate ria l
3000

Ca l B C
1220 1200 1180 1160 1140 1120 1100 1080 1060 1040 1020 1000

2900±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-25.5 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335626

Conventional rad iocarbon age: 1820±30 B P

2 Sigma calibrated result:
(95% probab ility )

Cal AD 130 to 250 (Cal BP 1820 to 1700)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal AD 220 (C al BP 1730)

1 Sigma calib rated resu lt:
(68% probab ility)

Cal AD 130 to 240 (C al BP 1820 to 1710)
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Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:
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1 700

1 720

1 740

1 760

1 780

1 800

1 820

1 840

1 860

1 880

1 900

Charred m ate rial
1 920

Cal AD
100 12 0 1 40 160 180 20 0 2 20 240 260

182 0±30 BP
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CALIBRATION OF RAD IOCARB ON AGE TO CALENDAR YEARS
(V ariables: C13/C12=-24.8 :lab. mult=1)

Laboratory nu mber: Beta-335627

Conventional rad iocarbon age: 1760±30 B P

2 Sigma calibrated results:
(95% probab ility )

Cal AD 220 to 350 (Cal BP 1730 to 1600) and
Cal AD 370 to 380 (Cal BP 1580 to 1570)

In tercep t data

In tercep t of rad iocarbon age
with calibration curve: Cal AD 250 (C al BP 1700)

1 Sigma calib rated resu lts:
(68% probab ility)

Cal AD 240 to 260 (C al BP 1710 to 1690) and
Cal AD 280 to 330 (C al BP 1670 to 1620)
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Beta Analytic Radiocarbon Dating Laboratory

Ta lm a, A. S., Vogel, J. C., 19 93 , Rad iocarbon 35 (2):317-322
A S imp lified Approach to Ca libra ting C14 Dates

Mathematics used for ca libra tion scenario
S tu iver,et.al,1993 , Rad ioca rbo n 35(1) :13 7-189 , Oeschger,et.a l.,1975,T ellu s 27 :168-192
Heaton ,et.a l. ,2009, Rad iocarbon 51 (4):1151-1164, Reimer,et.al, 2009 , Rad iocarbon 51(4) :1111 -1150 ,

References to INTC AL09 da tabase
I NTC AL0 9

Databa se used
References:
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1 660

1 680

1 700

1 720

1 740

1 760

1 780

1 800

1 820

1 840

Charred m ate rial
1 860

Cal AD
200 220 240 260 280 300 3 20 340 3 60 380

176 0±30 BP
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